
Kalastajan 

hunajasilakat 

nauti monipuolisesti

• 500 g silakkafileitä
• 150 g Hunajayhtymän hunajaa
• suolaa
• 1 dl etikkaa
• 2 sipulia

• maustepippurirouhetta
• tilliä, vettä

Lado silakat kerroksittain kulhoon. Laita 
kerroksien väliin hunajaa ja suolaa. Anna 

marinoitua viileässä 3 tuntia. Lisää mausteet, 
etikka, silputtu sipuli ja tilli sekä vettä. Jätä 
kylmään valmistumaan yön yli. Kalastajan 
hunaja silakat ovat hyvää ruisleivän päällä sel-
laisenaan, kalapöytään ja keitinperunan kanssa.

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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