
Hunajapiirakka

AINEKSET KAHDEKSALLE

POHJA
• 3-4 dl vehnäjauhoja
• 1/4 tl kanelia
• 1/4 tl suolaa
• 100 g suolatonta voita
• 1,5 dl rahkaa

PIIRAKAN TÄYTE
• 1 dl Hunajayhtymän hunajaa
• 75 g voita

Ota voi hyvissä ajoin pöydälle pehmenemään.

Vaivaa pohja-ainekset kulhossa tai monitoimikoneessa. Lisää 
jauhoja niin, että taikina on kiinteää, mutta ei kivikovaa. Jätä 
hetkeksi tekeytymään.

Sekoita sillä aikaa piirakan täyte; sulata kattilassa voi, 
hunaja ja sokeri. Jätä jäähtymään. Vatkaa pari kananmu-
naa vaahdoksi. Sekoita maissitärkkelys kermaan ja lisää se 
hunajaseokseen. Sekoita myös kananmunat sekaan varovasti 
käännellen.

Kauli pohjataikinasta n. 30 cm laakea kiekko ja asettele 
piirakkavuokaan. Pistele pohja haarukalla, ettei se lähde 
kohoamaan uunissa. Reunat täytyy nousta sen verran vuoan 
reunoille, että täyte mahtuu sisään ja jää neljännes turpoa-
misvaraa. Kaada täyte vuokaan ja paista piirakkaa 165 °C 
uunissa tunnin verran.

Uunin jälkeen hunajapiirakka saa jäähtyä ja asettua tunnin 
pöydällä. Tarjoa piirakka maustetun rahkan kera.

• 1,5 dl sokeria
• 2 kananmunaa
• 2 dl kuohukermaa
• 1 rkl maissitärkkelystä
• 1 rkl sitruunamehua
• ½ tl suolaa

TARJOILUUN (SEKOITA 
KESKENÄÄN)
• 1 dl rahkaa
• 1 rkl sokeria
• ½ tl kanelia

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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