
Hunaja-kermaviili-

avokado-kastike

• 2 dl kermaviiliä
• avokado
• 1-2 rkl Hunajayhtymän hunajaa
• suolaa

• valkopippuria
• sitruunamehua tai 

viinietikkaa
• tilliä

Hienonna avokadon hedelmäliha haarukalla. 
Lisää hunaja, kermaviili ja mausteet, sekoita. 
Avokadon sijasta voi käyttää hienoksi hakattua 
maustekurkkua tai oliivia.

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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