
Hunajalammas

• luuton lampaanpaisti
• 1 dl Hunajayhtymän hunajaa
• 1 tl kanelia
• suolaa
• valkopippuria
• 2 kpl sipulia
• 2 kpl porkkanaa
• 2 kpl palsternakkaa

Mausta lampaanpaisti hunajalla, kan-
elilla, pippurilla ja suolalla. Sido muo-
toonsa ja ruskista. Paista uunissa juures-
ten kanssa 150 asteessa 1,5-2 tuntia.

Valmista kastike paistoliemeen suurus-
tamalla ja paranna kermalla. Mausta 
kastiketta lisää tarvittaessa hunajalla ja 
kanelilla.

Tarjoa paisti ohuiksi viipaleiksi leikat-
tuna hunajakurkkujen ja hunajalla 
maustettujen uunijuuresten kanssa; 
esimerkiksi sipuli, lanttu, porkkana, 
nauris ja peruna.

Vinkki: Hunajalammas ohjetta voi 
soveltaa myös porsaanlihalle, nuorelle 
naudalle ja broilerille.
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