
 

 

Bahmi kroketten 

 30 minuten + 3 uur 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 250 g mie-nestjes 
 50 g boter 
 60 g bloem 
 2 blaadjes gelatine 
 100 g kipfilet, fijngesneden 
 1 kleine ui, gesnipperd 
 1 teen knoflook, geperst 
 ¼ prei, fijngesneden 
 100 g witte kool, fijngesneden  
 ¼ winterwortel, geraspt 
 ¼ paprika, fijngesneden 
 100 g doperwten, uit blik, uitgelekt 

 ½ tl sambal oelek 
 1 el koriander, gedroogd 
 ½ rode peper, fijn gehakt (optioneel) 
 1 el kerriepoeder 
 1 el sojasaus 
 3 el ketjap manis 
 zout, en peper 
 300 ml water 
 zonnebloemolie 
 paneermeel 
 3 eieren 

 

Materiaal: frituurpan, wok 
 

ZO MAAK JE HET: 
VOORBEREIDING 

1. Kook de mie zoals aangegeven op de verpakking. 
2. Leg 2 blaadjes gelatine in een bakje koud water. 
3. Doe olie in de wok en fruit de uitjes aan. 
4. Voeg daarna de gesneden kipfilet toe en bak aan. 
5. Voeg vervolgens de geperste knoflook toe en de gesneden witte kool. 
6. Vervolgens komt de fijngesneden prei, wortel en paprika erbij. 
7. Voeg nu de fijngehakte halve rode peper toe, met of zonder zaadlijst (hoe pittig wil je het hebben?) 
8. De doperwten zijn nu aan de beurt. 
9. Roer alles continue goed door. 
10. Voeg de mie toe aan het kip/groenteprutje. 
11. Voeg de gedroogde koriander, de sojasaus, de ketjap manis en de sambal toe en blijf doorroeren. 
12. Proef en voeg naar smaak peper en zout toe. 
13. Zet nog een pan op het vuur en laat daarin de boter smelten, als deze lichtbruin kleurt voeg je de bloem erbij. 
14. Goed roeren en na 3 minuten voeg je 300 ml water toe en roer goed door zodat een mooie roux het resultaat is. 
15. Giet deze bij de gemengde mie. 
16. Goed roeren en zet het vuur uit. 
17. Knijp de gelatine uit en voeg toe aan de bahmi ragout onder voortdurend roeren. 
18. Proef de bahmi nog een keer en voeg, indien nodig, peper, zout, sojasaus, sambal en ketjap manis toe. 
19. Schep de bahmi op een met keukenfolie bedekte platte schaal. 
20. Druk de bahmi aan zodat een plak van ongeveer 2 cm dikte ontstaat. 
21. Sla de folie over de bahmi en laat minimaal 2 uur in de koelkast opstijven. 

BEREIDING 
22. Zet 3 diepe borden klaar, in bord 1 komt de bloem, bord 2 de losgeklopte eieren en bord 3 het paneermeel. 
23. Neem een stuk van de bahmi ragout en vorm een kroket. 
24. Rol de bahmi kroket eerst door de bloem, vervolgens door het eimengsel en dan door het paneermeel 
25. Zorg dat het paneermeel helemaal rondom zit. 
26. Leg de kroketten in een bakje en bewaar nog een uurtje in de koelkast. 
27. Frituur ze in 4 minuten op 180ᵒC. 
 
TIP: Als je de kroketten wil invriezen, dan kun je dit het beste meteen doen nadat je de kroketten door het paneermeel 
hebt gerold. Laat ze dan wel weer even ontdooien voordat je ze gaat frituren. 

 


