
Hunajalla maustettu 

kurpitsakeitto

AINEKSET KUUDELLE, 
NOIN 2 LITRAA
• n. 1,5 kg myskikurpitsa
• 2 sipulia
• 1 valkosipulinkynsi
• 1 rkl Hunajayhtymän 

hunajaa

Lämmitä uuni 165°C. Valmistele sillä aikaa kasvikset. Kuori 
sipulit ja leikkaa päät pois. Lohko myskikurpitsa neljään osaan.

Laita kurpitsalohkot ja sipulit uunipellille leivinpaperin päälle 
ja paahda kasviksia tunnin verran. Laita valkosipulinkynsi 
kuorineen mukaan pellille viimeiseksi vartiksi.

Kiehauta kasvisliemi kattilassa. Koverra paahtuneesta kur-
pitsasta siemenet talteen ja kurpitsan sisus kattilaan. Sipulit 
voi lohkoa myös ja laittaa kattilaan. Valkosipulinkynnen saa 
puristettua mukaan. Kiehauta keitto.

Lisää hunaja, voi, kerma sekä mausteet ja soseuta keitto sauva-
sekoittimella tai blenderillä samettisen pehmeäksi.

Tarjoa hunajalla maustettu kurpitsakeitto hyvän leivän ja voin 
kanssa.

Vinkki: voit paahtaa kurpitsan siemeniä pannulla, jolloin niistä 
saa rapeaa suutuntumaa keittoon.

• 1 rkl voita
• 1 rkl omenaviinietikkaa
• 1/4 tl jauhettua neilikkaa
• 2 tl kuivattua rakuunaa
• 7,5 dl kasvislientä
• 2 dl kuohukermaa
• suolaa ja pippuria

SUOMALAINEN 
HUNAJA on puhdas 
luonnontuote. joka 

SYVENTÄÄ raaka-
aineiden MAKUA 

ruuassa ja leivonnassa. 

TILAA  

HUNAJASI HELPOSTI  

KAUPPA.HUNAJA.FITutustu monipuolisiin resepteihimme: 
hunaja.fi/reseptit   ja  mieleinen.fi/reseptit

RESEPTIKIRJASTOAidon hyvän tekijä
HUNAJA.FI • MIELEINEN.FI • HONEYSTY.FI


	Juomat
	Hunaja-sitruunajuoma 
	Hunajaglögi
	Hunajainen gin-cocktail
	Hunajainen marjamaito 
	Hunajainen mojito
	Hunajainen negroni
	Hunajainen pakkasjuoma 
	Hunajainen suklaajuoma
	Hunajainen urheilujuoma 
	Hunajamoctail ”Bee-Ware!”  
	Hunajasima 
	Hunajatoti 
	Pannumyssy
	Lämmin juoma Hunajaomppu 
	Sakkelle Mieleinen juoma 
	Vappusima 

	Jälkiruoat
	Helpot uuniomenat
	Hunaja-uunimunakas
	Hunajainen crème brûlée
	Hunajainen pannukakku
	Hunajainen pirtelö
	Hunajainen puolukkasmoothie 
	Hunajaiset marjajääpuikot 
	Hunajajäätelö 
	Hunajajuusto 
	Hunajalla kuorrutetut greippilohkot
	Jälkiruokaherkku grillissä
	Marja-talkkunahyve 
	Marjarahka 
	Mascarpone-marjaherkku hunajalla
	Mummin paras pannukakku 
	Sitruunaomenat 
	Raparperiminttuhillo 
	Tuoremarja- tai pakastemarjakiisseli
	Tuoreomenasose 
	Uunibanaanit hunajakuorrutuksella

	Kala
	Hunaja-mantelikalat 
	Hunaja-sashimi
	Hunajainen kalapata
	Hunajainen grillilohi
	Hunajainen rapuviettelys
	Hunajaiset haukipullat
	Hunajaiset omenasilakat
	Hunajasilakat 
	Hunajasilli
	Jääkellarin lohi 
	Jussin merilohipussi 
	Kalastajan hunajasilakat 
	Kirjolohipaistos 
	Kuharullat hunajavoilla
	Lohikiusaus 
	Pakkasherran hunajakala 
	Soija-hunajalohi
	Hunajainen teriyakilohi
	Puna-ahventa venäläiseen tapaan 
	Lohisalaatti hunajamajoneesi-kastikkeella
	Mieleinen uunilohi

	Kana
	Aasialainen hunajakana
	Appelsiini-hunajabroileri
	Hunajainen aprikoosi-kanatagine
	Hunajainen broileripata 
	Hunajaiset broileripullat
	Hunajaiset kanaburgerit
	Hunajamarinoidut kanansiivet
	Kuhnuripoikien hunajafileet 
	Tuhannen ja yhden yön kana 
	Broileri ja baby-porkkanat uunipadassa
	Viikonlopun broilerikasvispata
	Hunajainen broileriwokki
	Mieleinen broilerisalaatti

	Kasvikset
	Grillihedelmät hunajakastikkeella
	Hunaja-uunijuurekset 
	Hunajainen bulgur
	Hunajainen Härkis-kastike
	Hunajainen kesäsalsa
	Hunajainen kurpitsarisotto
	Hunajainen paahdettu kukkakaali
	Hunajainen parsasalaatti
	Hunajainen porkkanalaatikko
	Hunajainen talvisalaatti
	Hunajaiset grillivihannekset
	Hunajaiset varsiparsakaalit
	Hunajapunajuuret 
	Marinoidut kasvikset 
	Punasipuli-sienipata
	Uunisipulit 
	Valamon lantut 
	Mieleinen mansikka-mozzarellasalaatti
	Lämmin wokkisalaatti
	Yrttinen tomaatti-sipulisalaatti
	Makeat inkivääriporkkanat
	Valkosipuliset uunisipulit

	Keitot
	Gulassi 
	Hunaja-bataattikeitto
	Hunaja-porkkanakeitto
	Hunajainen kalkkunakeitto
	Hunajainen nuudeli-kanakeitto
	Hunajainen ramen-keitto
	Hunajainen valkosipulikeitto
	Hunajalla maustettu kurpitsakeitto
	Pertin punajuurikeitto 

	Leivonta
	Helppo hunajakakku 
	Hunaja-briossisämpylät burgereille
	Hunaja-focaccia
	Hunaja-jogurttikakku
	Hunaja-juustokakku
	Hunaja-suklaakakku
	Hunajahippaleivät
	Hunajainen kauraleipä
	Hunajainen kurpitsapiirakka
	Hunajainen maissileipä
	Hunajainen omenapiirakka
	Hunajainen porkkanakakku
	Hunajainen sitruuna-marenkitorttu
	Hunajaiset joulukeksit
	Hunajaiset laventelikeksit
	Hunajaiset teeleivät
	Hunajapiirakka
	Hunajapiparkakut
	Hunajapullat
	Hunajarahka-mandariinikakku 
	Hunajasämpylät
	Maijan hunaja-marjapiirakka
	Maijan hunajakorvapuustit
	Marjaisat muffinit
	Rommi-hunajakakku
	Rouheinen hiivaleipä
	Sisarussämpylät
	Vadelmapiiraset hunajamanteleilla
	Hunajamokkapalat
	Hunajainen raparperipaistos
	Hunajainen mansikkakakku Lemon Curdilla
	Hunaja-kaurakeksit
	Hunajainen mustikka-saaristolaisleipä
	Hunajaiset siemen-ruisnäkkärit

	Liha
	Ankanrintaa hunaja-appelsiinikastikkeessa
	Gallian lammas 
	Hunajainen lanttupossu
	Hunajainen lihawokki
	Hunajainen moskovanpata
	Hunajainen sinappipossu
	Hunajaiset grillipihvit
	Hunajaiset jauhelihakääryleet
	Hunajaiset karitsanpotkat
	Hunajaiset lihavartaat
	Hunajaiset pekonisienet
	Hunajaiset satay-vartaat
	Hunajalammas
	Hunajalla maustettu punajuuripata
	Hunajatilan uunilenkki
	Kaalijauhelihapata 
	Mausteinen hunajakalkkuna
	Paistetut hunajapihvit
	Porsas-kasvispata
	Ribsit Pommac-hunajakastikkeessa
	Täytetyt lihataskut
	Yrtti-hunajalammas
	Hunajaiset naudanpihvit sipulin kera

	Marinadit
	Appelsiini-hunajamarinadi
	Hunajainen grillimarinadi
	Jogurttimarinadi 
	Joulukinkun kuorrutus 
	Marja-hunajamarinadi 
	Sipulinen pihvilihan grillauskastike
	Yrttimarinadi broilerille

	Muut reseptit
	Hunaja-bruschetta
	Hunaja-chilimarinoitu rapucocktail
	Hunaja-fenkolisalaatti
	Hunaja-kermaviili-avokado-kastike
	Hunajainen kastike salaatille
	Nopea salaatinkastike
	Kalalle Mieleinen kermaviilikastike
	Hunajainen fetasalaatti
	Hunajainen omenachutney
	Hunajainen suppilovahverohilloke
	Hunajainen tonnikalasalaatti
	Hunajaiset cocktail-keksit
	Hunajamarinoidut herkkusienet
	Jesselle Mieleinen välipala
	Hunajaiset energiapallot
	Mieleiset hunajaiset tuorepuurot
	Maailman helpoin salaatinkastike
	Mehiläistarhan sienirullat
	Mieleinen jogurttipiristys
	Mieleinen porkkananektari
	Mansikkasmoothie

	Pastat ja riisi
	BBQ-pastapannu
	Hunajainen juurespasta
	Hunajainen kurpitsapasta
	Hunajainen paistettu riisi
	Hunajainen porkkanarisotto
	Hunajalla maustettu paella
	Hunajaspagetti
	Katkarapupasta hunaja-kermakastikkeessa
	Sitruunapasta
	Hunajapaahdettu uunifetapasta

	Sinapit
	Iiron sinappi
	Joukon hunajasinappi
	Nikon joulusinappi
	Ramin omenainen hunajasinappi
	Sampsan yrttisinappi
	Tapanin olutsinappi
	Tapanin valkosipulisinappi
	Tommin yrtti-hunajasinappi
	Tuomaksen juhlasinappi
	Aapon Joulusinappi

	Säilöntä
	Hunajaiset säilykepunajuuret
	Hunajakurkut 
	Hunajamarjat 
	Maustettu puolukkahillo 
	Porkkanaomenasose


