
Hunajaiset lihavartaat

AINEKSET NELJÄLLE
• 600 g naudan entrecotea tai 

ulkofilettä
• 2 sipulia
• vartaat paistamista varten

Sekoita marinadiainekset kuppiin tekeytymään. Siisti liha ja leik-
kaa varraspaloiksi. Ota marinadia pari ruokalusikallista talteen 
ja sekoita loppumarinadiin lihapalat. Marinoi lihaa jääkaapissa 
vähintään pari tuntia.

Kuori ja paloittele sipulit sopivaan kokoon. Kokoa vartaat lihapa-
loista sekä sipulista.

Paista vartaat grillissä tai 210 C-asteisen uunin ylätasolla. Ent-
recote voi mennä lähes kypsäksi – rasvansa ansiosta se säilyttää 
mehukkuutensa pidempään. Jos teet lihavartaat ulkofileestä, niin 
se kannattaa jättää sisältä punakaksi.

Viimeistele hunajaiset lihavartaat sivelemällä talteen otetulla 
marinadilla ja tarjoa heti.

HUNAJAINEN MARINADI
• 3 rkl Hunajayhtymän hunajaa
• 2 rkl soijaa
• 2 rkl oliiviöljyä
• 1 rkl paprikajauhetta
• 1 rkl sinappia
• 2 tl suolaa
• pippuria reippaasti

Hunajayhtymä 
on PIENTEN LÄHI

TARHAAJIEN 
YHTEINEN meijeri, 
joka työskentelee 

PÖRRIÄISTEN 
PARHAAKSI.

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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