
Maailman 

helpoin 

salaatinkastike

AINEKSET NELJÄLLE
• 2 rkl Mustikka-Mieleistä
• 1 rkl balsamico-etikkaa

Sekoita ja nauti.

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
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