
Tommin yrtti-hunajasinappi
• 1 dl sinappijauhoa
• 3 rkl Hunajayhtymän hunajaa
• 1 rkl sokeria
• 2 rkl vettä
• 2 rkl viinietikkaa

• ½ tl suolaa
• 1 tl rakuunaa
• ½ tl tilliä
• 1 tl ruohosipulia
• 1 rkl öljyä

Sekoita sinappijauhe, sokeri ja mausteet. 
Lisää kiehuva vesi, öljy ja hunaja hyvin 
sekoittaen. Lisää viinietikka sekoittaen. 
Purkita ja anna maustua viileässä viikko 
ennen käyttöä. Säilytys viileässä.

TILAA  

HUNAJASI HELPOSTI  

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

RESEPTIKIRJASTOAidon hyvän tekijä
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