
Marjaisat 

muffinit

• 4 dl vehnäjauhoja
• 1/2 dl sokeria
• 3 tl leivinjauhetta
• 2 1/2 dl maitoa tai appelsiinimehua
• 1 muna
• 60 g leivontamargariinia sulatettuna

• 1 pss (200 g) pakastemustikoita
• 1 dl Hunajayhtymän hunajaa
• muffinivuokia

Kuumenna uuni 225 asteeseen. Nosta 
muffinivuoat pellille.

Sekoita kuivat aineet. Lisää neste, muna 
ja rasva. Sekoita mustikat ja juoksevaksi 
lämmitetty (ei kuuma) hunaja ja kaada 
seos lopuksi taikinaan. Sekoita mah-
dollisimman vähän. Täytä vuoat. Paista 
muffineita 10-15 minuuttia.

TILAA  

HUNAJASI HELPOSTI  

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

RESEPTIKIRJASTOAidon hyvän tekijä
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