
 
 
 
 

 
Aziatische sla wraps met haring en limoen-
chilidressing 
2 personen 
Lunchgerecht 

 minder|meer dan 30 minuten 
 

Deze sla wraps met haring zijn niet alleen 
supergezond, maar hebben ook een frisse en 
knapperige bite met een pittige touch dankzij 
de limoen-chilidressing. Leuk als hapje voor in 
de hand, borrelhapje of lichte lunch wanneer je 
er meerdere eet. Dat slaan we zeker niet af! 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 2 haringen, in stukjes gesneden 
 1 baby Little gem sla  
 50 g rijstnoedels (mihoen) 
 5 takjes verse koriander, fijn gesneden (plus een beetje extra voor garnering) 
 4 blaadjes munt, fijn gesneden (plus een beetje extra voor garnering) 
 ½ bosui, fijn gesneden (plus een beetje extra voor garnering) 
 ½ wortel, middelgroot 
 ¼ tl sesamolie 

voor de dressing 
 3 el sweet chilisaus  
 1 el limoensap 
 ¾ el vissaus 

 

ZO MAAK JE HET: 
1. Maak de dressing door alle ingrediënten voor de dressing te mengen en bewaar deze tot gebruik in de koelkast. 
2. Kook de mihoen volgens de gebruiksaanwijzing op de verpakking.  
3. Spoel het daarna af onder koud stromend water en laat de mihoen vervolgens goed uitlekken in een vergiet.  
4. Doe de mihoen in een kom en knip de lange strengen in iets kortere stukken met een schone keukenschaar. 
5. Meng dan 1½ el van de dressing en ¼ tl sesamolie (of zonnebloemolie) door de mihoen.  
6. Voeg ook de fijngesneden bosui, munt en koriander toe aan de mihoensalade. 
7. Haal de blaadjes sla voorzichtig los en was ze goed.  
8. Uit 1 Little gem haal je ongeveer 7-8 blaadjes.  
9. De kern die je daarna overhoudt kun je fijnsnijden en ook toevoegen aan de mihoensalade. 
10. Snijd tot slot de wortel in dunne reepjes.  
11. Je kunt 'm eventueel ook raspen. 
12. Dep de slablaadjes voor het serveren droog met keukenpapier en verdeel de mihoensalade over de blaadjes.  
13. Leg op de salade wat wortel en een paar stukjes haring.  
14. Garneer de wraps eventueel met een beetje extra bosui, koriander en munt.  
15. Serveer de sla wraps op een schaal met de dressing erbij, zodat iedereen naar behoeve wat van de dressing over 

de wraps kan doen. 
 

 
De haringvisserij in Nederland is een van de oudste, bestaande visserijen. De 
toegestane vangst van haring is enorm: 518.000 ton. 

 
 


