
Joukon hunajasinappi
• 2 dl sinappijauhoa
• 2 dl tomusokeria
• 2 tlk ranskankermaa (creme 

fraiche)
• 4 rkl Hunajayhtymän hunajaa
• (3-4 rkl konjakkia tai punssia)

Sekoita sinappijauhe, tomu
sokeri ja ranskankerma katti
lassa. Kuumenna sekoittaen 
kiehumapisteeseen. Mausta 
hunajalla ja halutessasi 
alkoholilla.

TILAA  

HUNAJASI HELPOSTI  

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

RESEPTIKIRJASTOAidon hyvän tekijä
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