
Jesselle 

Mieleinen 

välipala

• 70 g Hunajayhtymän 
Mieleistä tai Suodatettua 
juoksevaa Hunajayhtymän 
hunajaa

• 140 g mysliä
• 1 banaani

1. Pilko banaani pieniksi paloiksi.
2. Laita kaikki ainekset kattilaan, 

sekoita ja kuumenna soseeksi.
3. Kääri massa kelmun avulla 

patukaksi.

4. Laita jääkaappiin 
kovettumaan.

5. Leikkaa patukasta 
haluamasi kokoisia 
paloja.

Tiesitkö, että aidosta 
hunajasta SAAT 

PUHDASTA VOIMAA?

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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