
Chinees nieuwjaar reCepten

VIS LENTE- 
ROLLETJES 

Ingrediënten voor 20 lenterolletjes : 
• 20 lenterol vellen
• 1 geklopt ei
• Olie om te frituren

Vulling
• 500 g witte visfilet
• 2 sjalotten
• 1 eetlepel plantaardige olie
• 1 theelepel rijstwijn of witte wijn
• 1 theelepel sesamolie
• ½ theelepel verse fijngehakte 

gember
• Een snuifje zout

Loempia’s zijn een echte klassieker in de Chinese keuken. Ze 
zijn bedekt met een dun en krokant omhulsel in tegenstelling 
tot loempia’s alsook een rijkere vulling. In plaats van een vulling 
op basis van kool, wordt er vlees of vis gebruikt. Aangezien het 
gebruikelijk is om een verscheidenheid aan dim sum te serveren, 
zou je de maaltijd kunnen aanvullen met een salade van noordse 
garnalen en wat gestoomde mosselen, voor een extra mix van 
knapperige en zachte texturen.
 
Voorbereiding:

1. Snij de visfilets in 40 dunne stroken; hak de sjalotten;
2. Doe alle ingrediënten voor de vulling samen in een kom;
3. Leg een lenterol vel open op je werkblad; leg 2 stroken 

gekruide vis en een beetje van de sjalotten aan een kant van 
het vel;

4. Vouw het vel voorzichtig over de vis en rol het halverwege op; 
vouw de 2 einden naar het midden. 

5. Borstel over de uiteinden van het vel geklopt ei; werk het 
oprollen af en plaats de lenterol op een plaat met de naad 
naar beneden zodat de lenterol niet kan opengaan.

6. Herhaal de vorige stappen voor de andere rollen.
7. Verwarm de frituur op 180°C; leg enkele rolletjes in de olie en 

frituur voor ongeveer 2 minuten; draai ze om met eetstokjes 
en frituur de andere kant ook voor 2 minuten of tot ze een 
gouden kleur hebben. 

8. Leg de rolletjes op keukenpapier en nadien op een bord; 
houd ze warm terwijl je de andere rolletjes klaarmaakt. 

9. Serveer ze warm en met een saus naar keuze.


