
Sitruunaomenat 

maukas jälkiruoka

• 4 hapahkoa omenaa
• 2 rkl Hunajayhtymän 

kukkaishunajaa
• 1 sitruunan raastettu kuori
• noin 1 tl kanelia
• tuoreita mintunlehtiä koristeeksi

Leikkaa omenat lohkoiksi, 
poista siemenet ja siemenkota 
ja leikkaa lohkot vielä ohuem-
miksi. Leitä omenaviipaleet 
uunivuokaan ja mausta huna-
jalla, sitruunankuoriraasteella 

ja kanelilla. Peitä uunivuoka kan-
nella tai alumiinifoliolla. Paista 
omenia 200 asteen uunilämmössä 
noin 15 minuuttia. Ripottele ome-
nien pinnalle mintunlehtiä ja tarjoa 
jäätelön kanssa.

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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