
Hunajainen ramen-keitto

AINEKSET NELJÄLLE

RAMEN-LIEMI
• 2 rkl Hunajayhtymän hunajaa
• 4 rkl soijaa
• 3 rkl omenaviinietikkaa
• 2 cm pätkä inkivääriä
• 1 tl mustapippuria
• 5 dl vettä

Laita liemiainekset kiehumaan laakeapohjaiseen kattilaan. 
Kuori ja siivuta inkivääri.

Asettele broilerin koipireidet kattilan pohjalle kiehumaan his-
suksiin kannen alla kolme varttia niin, että liha irtoaa helposti 
luista.

Keitä sillä aikaa kananmunat löysäksi keskeltä eli 6-7 minuuttia.

Nosta koipireidet lautaselle ja erottele lihat sekä luut. Kiehauta 
pilkottu lehtikaali liemessä nopeasti ja siirrä sivuun. Kiehauta 
seuraavaksi nuudelit liemessä.

Kokoa ramen-annokset kulhoon niin, että nuudelit, lehtikaali, 
broileri ja kananmunat ovat omissa lohkoissaan. Kaada liemi 
päälle ja tarjoa hunajainen ramen-keitto kuumana.

LISÄKSI
• 2 broilerin koipireittä
• 4 kananmunaa
• 100 g lehtikaalia
• noin 150 g nuudeleita

YRITTÄJYYS MERKITSEE TOIMINTAMME 
EDELLYTYSTÄ. Takanamme seisoo iso 
pientuottajien verkosto, joka luottaa 

elinkeinonsa käsiimme. Huolehdimme 
siitä, että sopimustuottajamme saavat 
meiltä yrittäjinä leipänsä. Haluamme 

KASVATTAA vastuullisen KÄSITYÖAMMATIN 
ARVOSTUSTA ja alan ymmärrystä.

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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