
Grillihedelmät 

hunajakastikkeella

AINEKSET KUUDELLE
• 2 nektariinia tai persikkaa
• 2 päärynää
• 2 omenaa
• 1/2 hunajamelonia
• 6 rapeaa suklaakeksiä
• minttua koristeeksi

Kiehauta hunajakastikkeen ainekset kokoajan sekoittaen. Jätä 
jäähtymään.

Pese hedelmät huolellisesti (paitsi meloni). Leikkaa hedelmät 
kuorineen lohkoiksi, joita on helppo käsitellä grillissä. Hunaja-
meloni leikataan “lautasiksi” eli poikkipäin kiekoiksi.

Paista hedelmät grillin keskilämmöllä hiukan pehmeiksi. 
Omena pehmenee nopeimmin. Siirrä grillihedelmät tarjoi-
luastiaan, murusta päälle yksi keksi per annos ja viimeistele 
hunajakastikeella ja mintunlehdillä. Tarjoa lämpimänä.

HUNAJAKASTIKE
• 2 rkl Hunajayhtymän hunajaa
• 1 rkl ruskeaa sokeria
• 1 tl vaniljasokeria
• ¼ tl kanelia
• 1 rkl omenaviinietikkaa

Vihreys on työmme suurin 
ajuri. Haluamme pelastaa 

maailman, kattaa ruokapöytiin 
rikasta kasvisatoa ja nähdä 
vehreää luontoa jokaisella 
silmäniskulla. EETTISESTI 

TUOTETTU HUNAJA ja sen käytön 
monipuolistaminen on tehokkain 

aseemme YMPÄRISTÖMME 
HYVINVOINTIIN.

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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