
Jussin 

merilohipussi 

savustettua 

herkkua

• 1 kg merilohifilee
• suolaa
• tilliä
• (valkosipulijauhetta)
• 2-3 rkl Hunajayhtymän hunajaa

Merilohifilee suolataan kevyesti ja 
maustetaan valkopippurilla, tillillä ja 
mahdollisesti valkosipulijauheella. Sula-
tetaan reipas 2 rkl hunajaa ja valellaan 
filee. Laitetaan Hope Smoke -savupussiin 
ohjeen mukaiseksi ajaksi (n. 45 min) ja 
260-asteiseen uuniin.

HUNAJA 
VAHVISTAA 

muiden 
ainesosien 

MAKUA.

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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