
Ramin omenainen 

hunajasinappi

• 2 rkl hunajaa
• 8 rkl sinappijauhetta
• 3 rkl kuumaa vettä
• 2 tl omenaviinietikkaa
• 1/2 tl suolaa

• 2 tl kylmäpuristettua 
oliiviöljyä

• 2 tl konjakkia
• omenasosetta

Sekoita sinappijauhe ja suola. Lisää 
muut aineet listan järjestyksessä 
huolella sekoittaen. Lisää lopuksi 
hunaja ja viimeisenä omenasosetta 
maun mukaan.

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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