
Paistetut 

hunajapihvit

• 4 fileeviipaletta
• suolaa
• 3-4 rkl Hunajayhtymän 

hunajaa
• 6 valkopippuria

PAISTAMISEEN:
• öljyä, voita tai margariinia

Nuiji fileet. Paista fileet nopeasti 
molemmilta puolilta. Mausta 
ruskistunut pinta suolalla, voitele 
hunajalla ja rouhi pinnalle valko-
pippuria.

HUNAJA 
VÄHENTÄÄ 
tuotteiden 

HAPETTUMISTA 

ja HELPOTTAA 

RUSKISTUMISTA.

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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