
Ankanrintaa 

hunaja-appelsiini-

kastikkeessa

AINEKSET KAHDELLE
• 1 rkl Hunajayhtymän hunajaa
• N. 350 g ankan rintafilee
• ½ tl suolaa
• ½ tl mustapippuria
• 1 tl ruokaöljyä
• 1 appelsiinin mehu
• tuoretta rosmariinia

Viillä ankan rintafileen rasvaan tiheät 
ristikkoviillot. Hiero rasvaan suolaa ja 
pippuria.

Laita hiukan ruokaöljyä uunin kestävälle 
pannulle ja paista fileetä rasvapuolelta 
melko miedolla lämmöllä kymmenisen 
minuuttia niin, että rasva ehtii sulaa ja 
rapeutua. Käännä ja paista toista puolta 
minuutti.

Nosta pannu uuniin ja viimeistele lihan 
kypsyys 150°C uunissa 5-10 minuuttia. 
Sisälämpötila tulisi olla 58°C. Kääräise 
ankka folioon tekeytymään. Kaada 
ylimääräiset rasvat pannulta talteen 
(erinomaista esimerkiksi perunan pais-
tamisessa). Laita pannu takaisin liedelle 
ja lisää puristettu appelsiinin mehu sekä 
hunaja. Kiehauta kastikkeeksi.

Leikkaa ankan rintafilee poikkisyyhyn 
ohueksi siivuksi ja tarjoile kastikkeen 
kanssa. Koristele Ankanrintaa huna-
ja-appelsiinikastikkeessa rosmariinilla.

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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