
Pannumyssy
• 2 rkl rommia
• 1 rkl Hunajayhtymän hunajaa
• hieman puristettua sitruunaa
• vettä

Meillä on koko 
Suomessa lähes 150 

SOPIMUSTUOTTAJAA, 
joille mehiläistarhaus 

on tärkeä elinkeino.

Hunaja, sitruunamehu ja 
rommi sekoitetaan suuressa 
lasissa. Lisätään juomaan 
kiehuva vesi.

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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