
Marjarahka 

nauti välipalana tai 

jälkiruokana

• 1 tlk maitorahkaa
• 1 dl maitoa
• 1 dl puolukkasurvosta tai 

2-3 dl puolukoita tai muita 
kotimaisia marjoja

• 2-3 rkl Hunajayhtymän 
hunajaa

Notkista rahka maidolla. 
Mausta seos sopivasti puolu-
kalla tai muilla marjoilla ja 
makeuta hunajalla. Tarjoa 
välipalana tai jälkiruokana.

Hunajayhtymä on SUOMEN SUURIN TYÖNANTAJA. Meillä työskentelee yli 50 miljoonaa mehiläistä.

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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