
Lämmin juoma 

Hunajaomppu 

nopeaa juotavaa

• 1 dl kuumaa vettä
• 1 dl omenatuoremehua
• 1-1,5 tl Hunajayhtymän hunajaa
• ripaus kanelia

Kuumenna vesi kiehumispisteeseen. 
Kaada muki puolilleen omenamehua ja 
jatka kuumalla vedellä. Sekoita jouk-
koon kukkurapäinen teelusikallinen 
hunajaa. Ripottele mausteeksi jauhettua 
kanelia. Hunajaomppu-juoma lämmit-
tää ja virkistää viluista liikkujaa!

TILAA  

HUNAJASI HELPOSTI  

KAUPPA.HUNAJA.FITutustu monipuolisiin resepteihimme: 
hunaja.fi/reseptit   ja  mieleinen.fi/reseptit

RESEPTIKIRJASTOAidon hyvän tekijä
HUNAJA.FI • MIELEINEN.FI • HONEYSTY.FI
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