
RECEPT VAN: Pipostrik Hoeveelheid: 1 stuk 

 

INGREDIËNTEN MATERIALEN 

 2 gram zilvermie(bijvoorbeeld het merk Lungkow) 

 1 reepje Nori zeewier met de afmeting 7 bij 1,5 cm 

 Weinig eigeel 

 Zout en zwarte peper uit de molen  
 

 Schaar 

 Kwastje 

 Liniaal 

 Afvalbakje 

 Keukenpapier 

 Plateautje  

 Frituur 

 Een keukenpincet, frituurtang of barbecueknijper 

 Weegschaal 

 Debrasseerbakje 
 

BEREIDINGSWIJZE DITJES EN DE DATJES
1. Knip van de zilvermie ongeveer even lange draden van 12 cm. 
2. Knip van de Nori reepjes met de afmeting van 7 bij 1,5 cm. 
3. Maakt een bosje van 2 gram geknipte miedraden. 
4. Maakt het bosje mie vast door middel  het reepje Nori op het 

midden van de mie te wikkelen.  
5. Smeert het stukje uiteinde van de Nori met eigeel in en plakt 

het vast. 
6. Bewaar de strikjes, in rauwe toestand, in een debrasseerbakje. 
7. Vlak voor het serveren van dit garnituurtje, deze pipostrik heel 

even frituren in olie van 180 º C (totdat het opgezwollen is). Dit 
duurt meestal niet langer dan 25 seconden. 

8. Met een keukentang of keukenpincet uit de frituur halen en op 
een plateautje, bedekt met keukenpapier, leggen. 

9. Dan direct bestrooien met zout en zwarte peper uit de molen. 
10. Wanneer de strik enigszins is afgekoeld, heb je een knapperig 

product. Maar wanneer je het weer in de hete bouillon laat 
zakken, dan heb je gare miehoen die heel goed vermicelli kan 
vervangen(houdt dan wel rekening mee met de hoeveelheid van 
zouten en peperen op de strik: dit zou de smaak van de bouillon 
kunnen schaden). 

 
 

 Zilvermie lijkt op miehoen en is gemaakt van meel van 
mungbonen en water. Het is te koop bij de Chinese of Japanse 
toko en horecagroothandels. De verpakking is vaak in het 
midden doorzichtig en aan het uiteinde blauw. Opschrift is in 
het Japans of Chinees. De zilvermie is vaak strak opgebonden 
met een soort wit vliegertouw. 

 Zilvermie heb je ook in de dikte van spaghetti en de vorm 
van tagliatelle, maar deze twee soorten zijn moeilijker te 
verkrijgen.  

 Zodra de rauwe zilvermie de frituur ingaat, dan krult en 
zwelt het op. Tevens krijgt het een spierwitte kleur. 

 Gefrituurde zilvermie is ook erg lekker als garnituur bij 
een dessert. Dan een klein handje losse zilvermie frituren. 
Wanneer het uit de frituur gehaald wordt, dan direct met ruim 
poedersuiker bestrooien.  

 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 


