
Hunaja-mantelikalat 

hunajaisen hyvä ateria

• 1,5-2 kg kalafileitä, esim. lohta, 
siikaa, haukea

• 200 g Hunajayhtymän hunajaa
• 2/3 osaa korppujauhoja
• 1/3 osaa mantelilastuja

• suolaa
• valkopippuria

Kalafileet leikataan annospaloiksi, 
maustetaan ja voidellaan notkealla 

hunajalla. Korppujauhot ja murskatut 
mantelilastut sekoitetaan keskenään. 
Kalapalat paneroidaan korppu
jauhomanteliseoksessa ja paistetaan 
miedolla lämmöllä öljyssä.

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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