
Tuoreomenasose 

helppo lisuke tai 

jälkiruoka

• 500 g kotimaisia omenoita
• 150 g Hunajayhtymän hunajaa

Kuori omenat, poista siemenkodat. 
Soseuta omenat tehosekoittimessa 

ja lisää hunaja. Tuoreomena-
sose on maukasta niin tuoreena 
kuin pakastettunakin, tarjoa 
esimerkiksi vohveleiden ja 
jälkiruokien 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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