
Hunaja-

porkkanakeitto

AINEKSET KAHDEKSAAN 
ANNOKSEEN
• 2 rkl voita
• 15 sentin pätkä purjon 

vaaleinta osaa
• 500 g porkkanoita
• 1 l kasvislientä

• 1 rkl Hunajayhtymän 
hunajaa

• 1 ripaus kuivattua 
chiliä

• 1 laakerinlehti
• suolaa
• 1 prk ranskankermaa

Sulata voi kattilassa. Pese ja kuori purjon uloin ker-
ros pois. Pilko purjo kattilaan ja freesaa pehmeäksi.

Kuori ja pätki porkkanat, laita ne myös kattilaan. 
Kaada kasvislientä päälle sekä laakerinlehti, 
suolaa, chiliä ja keitä kannen alla 20 minuuttia niin, 
että porkkanat pehmenevät.

Poista laakerinlehti ja aja 
sauvasekoittimella porkkana-
keitto tasaiseksi. Mausta keitto 
hunajalla ja lisää tarpeen 
mukaan suolaa ja chiliä. Tarjoa 
hunaja-porkkanakeitto ranskan-
kermasilmän 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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