
Pakkasherran 

hunajakala 

herkullinen uuniruoka

• 1 pkt pakasteseitä tai kirjolohifile
• 1 maustekurkku
• 1 tl sitruunapippuria
• ½ tl rakuunaa
• ¼ tl suolaa

KASTIKE
• 2 dl kuohukermaa
• ½ sitruunan mehu
• ½ dl Hunajayhtymän hunajaa
• 1 rkl vehnäjauhoja
• 1-2 sipulia siivuina
• koristeluun ½ dl hienonnettua tilliä

Lado puoliksi sulanut sei tai kirjolohi voi-
deltuun uunivuokaan. Kuutioi mauste-
kurkku pieniksi paloiksi. Mausta kala sit-
ruunapippurilla, rakuunalla ja suolalla. 
Levitä kurkkukuutiot kalalle. Sekoita 
kastikkeen ainekset keskenään ja kaada 
vuokaan. Kypsennä 175 asteessa noin 50 
min. Koristele Pakkasherran hunajakala 
tillillä.

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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