
Hunajainen 

lanttupossu

• 4 kpl porsaankyljyksiä
• 4 rkl sinappia
• oliiviöljyä
• 2 sipulia
• 1 pieni lanttu tai pala lanttua
• 200 g valkosipulituorejuustoa

• 2 rkl Hunajayhtymän hunajaa
• vettä

Sivele porsaankyljykset sinapilla ja anna 
maustua. Ruskista kyljykset kuumassa oliivi
öljyssä ja laita pataan tai paksupohjaiseen 

kattilaan. Lisää ruskistetut sipuliviipaleet, 
karkeaksi raastettu lanttu, valkosipulituore
juusto, hunaja ja hiukan vettä. Hauduta ruokaa 
miedolla lämmöllä noin tunti. Tarjoa valko
sipulituorejuustolla höystetyn perunasoseen 
tai keitettyjen perunoiden kanssa.

TILAA  

HUNAJASI HELPOSTI  

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

RESEPTIKIRJASTOAidon hyvän tekijä
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