
 
 
 
 

Vegetarische loempia’s 
  45 + 15 minuten 
 

DIT HEB JE NODIG: 
 25 g mihoen 
 1 eetlepel olie 
 2 bospenen 
 ½ ui 
 ½ rode paprika 
 15 g gember 
 2 tenen knoflook 
 1 tl sambal 
 ½ el natriumarme ketjap  
 75 g bloemkool 
 1 g taugé 
 ½ el kurkuma 
 ½ el laos 
 ½ el gedroogd korianderblad 
 16 loempia vellen 

 

MATERIAAL: + 
 

ZO MAAK JE HET: 
1. Zet een pan met water op het vuur en laat koken. 
2. Laat de loempia vellen ontdooien. 
3. Maak alle groenten schoon.  
4. Snijd alle groenten in kleine stukjes. 
5. Hak de knoflook en gember (zonder schil) heel fijn. 
6. Verhit in een wok de olie en bak de knoflook en gember heel even 1 minuutje aan. 
7. Voeg de rest van de groenten erbij.  
8. Doe ook de kruiden, de sambal en ketjap erbij. 
9. Bak goed door totdat het geheel gaar is. 
10. Kook de mihoen zoals aangegeven op de verpakking. 
11. Giet de mihoen af en spoel met koud water.  
12. Laat goed uitlekken en voeg bij de groenten wanneer deze klaar zijn. 
13. Proef of het groenten mengsel goed op smaak is en geef eventueel meer smaak indien nodig. 
14. Leg een loempia vel voor je en vul met 1/16 van het mengsel.  
15. Je kunt hiervoor het hele mengsel wegen en delen door 16, zo weet je precies hoeveel gram je nodig hebt per 

loempia. 
16. Rol de loempia op, ga naar YouTube hier vind je makkelijke video’s voor die het precies uitleggen. 
17. Vries de loempia’s apart van elkaar in.  
18. Leg ze op bakpapier op een plateau wat in de diepvries past.  
19. Als ze goed bevroren zijn kun je ze samenvoegen in een grote bak. 
20. Het lekkerst is om de loempia in olie te frituren.  
21. Dit kan in een gewone pan met dikke bodem met een laagje olie of een frituurpan.  
22. Bij de laatste is de temperatuur makkelijker op 180ᵒC te houden.  
23. Bak ze ongeveer 4-5  minuten totdat ze goudbruin zijn. 
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