
Hunajaiset 

cocktail-keksit

AINEKSET KYMMENELLE 
HENGELLE ALKUPALANA
• 10 voileipäkeksiä
• 200 g vuohenjuustoa
• 1 koura pinjansiemeniä tai 

suolapähkinöitä
• persiljaa

HUNAJAHILLO
• 3 rkl Hunajayhtymän 

hunajaa
• 3 rkl silputtua 

raparperia tai marjoja

Kiehauta hunajahillo pienessä 
 kattilassa ja jäähdytä. Leikkaa vuohen-
juusto 10:ksi kiekoksi.

Paahda pinjansiemeniä hetki pannulla 
tai murskaa suolapähkinät, riippuen 
kumpaa käytät.

Aseta jokaisen voileipäkeksin päälle 
vuohenjuusto kiekko. Laita juuston 
päälle lusikallinen hunajahilloa ja pin-
jansiemeniä tai suolapähkinärouhetta.

Koristele hunajaiset cocktail-keksit 
silputulla persiljalla.

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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