
Sakkelle 

Mieleinen juoma 

nopeaa herkuttelua

• 2 dl maitoa
• raastettua limen kuorta
• 2 tähtianista
• 1-2 rkl Mieleinen -hunaja-

valmistetta tai Suodatettua 
juoksevaa Hunajayhtymän hunajaa

• (1 vaniljatanko)

Laita kattilaan maito, lime-
raaste, tähti anikset ja hunaja. 
Kuumenna noin 5 minuutin 
ajan. Mitä kauemmin juomaa 
lämmittää kattilassa, sitä 
enemmän siihen irtoaa makua 
aniksesta ja limen kuoresta. 

Lisää  halutessasi mukaan 
halkaistu vaniljatanko.

Tarjoile kuumana ja koris-
tele limen kuorella sekä 
tähtianiksella.

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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