
Hunajaiset 

kanaburgerit

AINEKSET KUUDELLE

KANABURGERIT
• 2 rkl Hunajayhtymän hunajaa
• n. 500 g broilerin jauhelihaa
• 0,5 dl korppujauhoja
• 1 kananmuna
• 1-2 tl paprikajauhetta
• 1 rkl sipulijauhetta
• 1 tl suolaa
• 1 tl mustapippuria
• ruokaöljyä paistamiseen

Vaivaa broilerin jauheliha ja muut burgeri ainekset tasaiseksi 
taikinaksi. Jätä jääkaappiin tekeytymään 30 minuutiksi.

Sekoita sillä aikaa hampurilaiskastike ja laita jääkaappiin.

Taputtele kanaburgerit muotoonsa.

Ota kahteen pannuun lämpöä ja lorauta niille hiukan ruo-
kaöljyä. Laita toiseen pannuun burgerit paistumaan ja toisella 
pannulla samaan aikaan leivän pintoihin hiukan väriä.

Kun leipä on rapeaa, nosta se lautasille ja laita ananakset 
paistumaan. Ota myös ananaksen pintoihin väriä.

Kasaa hunajaiset kanaburgerit ja tarjoile heti.

LISÄKSI
• 6 ananasrengasta
• 6 briossia- tai 

hampurilaissämpylää  
(sivu 115)

• rucolaa

HAMPURILAISKASTIKE
• 4 rkl majoneesia
• 3 rkl ketsuppia
• 1 rkl mietoa chilikastiketta
• 1 tl jauhettua inkivääriä

Hunajapurkin HYÖTY LUONNOLLE ON KUUSINKERTAINEN. 
Viiden euron purkki jättää YMPÄRISTÖHYÖTYÄ 30 EUROLLA.

TILAA  

HUNAJASI HELPOSTI  

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

RESEPTIKIRJASTOAidon hyvän tekijä
HUNAJA.FI • MIELEINEN.FI • HONEYSTY.FI

https://www.hunaja.fi/reseptit/leivonta/hunaja-briossisampylat-burgereille/
https://www.hunaja.fi/reseptit/leivonta/hunaja-briossisampylat-burgereille/
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