
Maijan hunaja-

marjapiirakka

• 3 dl vehnäjauhoja
• 2 rkl sokeria
• 100 g voita
• 1 tl leivinjauhetta
• 1 kananmuna
• 3 rkl Hunajayhtymän hunajaa

• 2 dl erilaisia marjoja
• 1 rkl perunajauhoja

Nypi vehnäjauhot, sokeri, leivinjauhe ja 
voi murutaikinaksi. Erota massasta yksi 
desilitra taikinaa. Lopputaikinaan lisä-

tään kananmuna varovasti sekoittaen. 
Levitä taikina vuokaan, lisää taikinan 
päälle hunajaa, sitten perunajauhossa 
sekoitetut marjat ja lopuksi jäljellä 
oleva taikina. Paista 225 asteessa noin 
25 minuuttia.

TILAA  

HUNAJASI HELPOSTI  

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