
Lohikiusaus 

haudata uunissa

• 500 g perunoita
• 200 g savulohta
• 1 sipuli
• 2 dl kermaa
• 3 murskattua valkosipulinkynttä

• 2 rkl Hunajayhtymän hunajaa
• 1 rkl suolaa

Suikaloi perunat, paloittele savulohi, 
pilko sipuli ja laita ainekset kerroksittain 

voideltuun uunivuokaan. Ripottele suolaa 
väliin. Levitä valkosipulimurska ja hunaja-
nokareita pinnalle, kaada lopuksi päälle 
kerma. Hauduta lohikiusaus kypsäksi 150 
asteisessa uunissa 1-1½ tuntia.

TILAA  

HUNAJASI HELPOSTI  

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