Cara Membuat Kulit Lumpia
Basah, Kering dan Krispi
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Jakarta, 17/2 (LintasMedan) – Asal usul kata Lumpia (Lumpia
adalah lafal dari Bahasa Hokkian). Lumpia atau lun pia adalah
sejenis jajanan tradisional yang berasal dari Tionghoa. Lumpia
terdiri dari lembaran tipis yang terbuat dari tepung gandum
yang digunakan sebagai kulit (pembungkus) isian. Isian lumpia
biasanya terdiri dari: rebung, telur, sayuran segar, daging,
udang, seafood, dsb.
Lumpia yang terkenal di Indonesia, yaitu lumpia Semarang,
lumpia ini sudah mengalami perubahan yang disesuaikan dengan
cita rasa dan khas setempat. Jadi tidak usah berlama-lama
lagi, kali ini kita akan membahas tips dan cara membuat kulit
lumpia
Cara membuat kulit lumpia :
1. Cara membuat kulit lumpia kering
Bahan kulit lumpia kering :
100 gr tepung terigu kualitas bagus
2 butir telur ayam (pisahkan kuning dan putihnya, gunakan
putihnya saja).

1 sdm minyak goreng atau secukupnya margarin.
Secukupnya garam.
Secukupnya air matang.
Cara membuat kulit lumpia goreng (lumpia kering) :
Sediakan wadah untuk adonan, lalu masukan 100 gr tepung terigu
dan 1/2 sdt garam.
Aduk hingga tercampur rata.
Masukan putih telur, lalu aduk lagi sampai tercampur merata.
Tuangkan air bersih sedikit demi sedikit, sambil selalu
mengaduk-aduk supaya adonan menjadi kalis.
Sesudah adonan kenyal, biarkan dulu selama 45 menit.
Nyalakan kompor dengan api kecil, lalu letakkan teflon yang
telah diolesi dengan mentega (agar adonan tidak lengket)
Tuangkan adonan secukupnya (tipis-tipis), lalu goreng kulit
lumpia sambil dibolak-balik.
2. Cara membuat kulit lumpia basah
Bahan kulit lumpia basah :
150 gr tepung terigu kualitas bagus
2 butir telur ayam (pisahkan kuning dan putihnya, gunakan
putihnya saja).
1 sdm minyak goreng atau secukupnya mentega.
Secukupnya garam.
300 ml air matang atau santan encer.
Cara membuat kulit :
Sediakan wadah (1) untuk adonan, lalu masukan 150 gr tepung
dan garam.
Siapkan wadah (2), kemudian masukan putih telur, lalu kocok.
Masukkan 1/2 bagian putih telur ke dalam wadah (1) yang berisi
adonan, aduk-aduk hingga tercampur merata.
Tuangkan santan encer (air matang) sedikit demi sedikit,
sambil mengaduknya hingga semua bahan tercampur merata.
Nyalakan kompor dengan api kecil, lalu letakkan teflon yang
telah diolesi dengan mentega (agar adonan tidak lengket)
Goreng adonan lumpia hingga setengah matang saja.
Angkat kulit lumpia dan biarkan dingin lebih dulu, sebelum

digunakan untuk membungkus isian.
3. Cara membuat kulit lumpia untuk pisang coklat
Bahan kulit lumpia piscok :
100 gr tepung terigu
1 butir telur
1 sdt garam
50 ml minyak goreng
Secukupnya air (kurang lebih 200 ml/1 gelas)
Cara membuat kulit :
Masukkan garam dan air ke dalam gelas, aduk hingga garam
benar-benar larut.
Masukkan tepung terigu dan putih telur ke dalam wadah, sambil
menguleni-nya dengan tangan hingga adonan menggumpal dan agak
kalis.
Tuangkan sedikit air garam ke dalam adonan, sambil menguleni
adonan hingga teksturnya merata (lakukan proses ini berulang
kali, hingga tingkat cair adonan cukup (tapi tidak terlalu
encer)
Proses ini bertujuan agar kulit lumpia menjadi lentur dan
tidak mudah robek.
Tuangkan minyak goreng ke dalam adonan, lalu aduk hingga
merata.
Sekarang adonankulit lumpia piscok sudah siap digunakan.
Proses :
Nyalakan kompor dengan api kecil, lalu letakkan teflon datar
di atasnya.
Siapkan wajan datar anti lengket. Panaskan wajan diatas api
kecil.
Angkat dulu wajan dari kompor, lalu dengan menggunakan kuas
yang telah dicelupkan ke dalam wadah yang berisi adonan,
oleskan adonan tersebut (seperti gerakan mengecat) di atas
permukaan wajan dengan membentuk lingkaran. Atur agar
ketebalan kulit pas (tidak tebal dan tidak tipis).
Kuas yang digunakan adalah kuas yang biasa digunakan untuk
makanan dengan ukuran lebar kuas = kurang lebih 11 cm.

Letakkan kembali wajan yang sudah diolesi adonan lumpia diatas
kompor, tunggu hingga kulit lumpia menjadi matang dan kering.
Cara mengetahuinya, yaitu pada pinggiran kulit lumpia mulai
mengelupas dan terangkat.
Angkat kulit lumpia, lalu tunggu hingga dingin.
4. Cara membuat kulit lumpia krispi
Bahan kulit lumpia krispi :
400 gr tepung terigu (protein rendah)
1 sdm telur ayam (kocok dahulu)
1 sdm air kapur sirih
1 sdm minyak goreng
Secukupnya garam
320 ml air
Cara membuat kulit :
Ambil wadah (1), lalu masukkan garam, air kapur sirih dan air
(320 ml).
Aduk sampai merata sepenuhnya.
Ambil wadah (2), lalu masukkan terigu, tuangkan campuran dari
wadah (1) sedikit demi sedikit.
Tambahkan 1 sdm telur yang sudah dikocok, lalu uleni adonan
hingga merata.
Tambahkan 1 sdm minyak goreng, lalu uleni sampai benar-benar
merata.
Diamkan dulu adonan kulit lumpia selama 30 menit.
Proses :
Nyalakan kompor dengan api sedang, lalu letakkan teflon datar
di atasnya.
Setelah cukup panas. Angkat dulu wajannya.
Oleskan adonan pada wajan yang masih hangat.
Letakkan lagi wajan di atas kompor, goreng kulit lumpia hingga
matang.
Bila adonan sudah bisa dilepaskan, itu tandanya kulit telah
matang.
Angkat kulit lumpia krispi dari wajan, sekarang kulit lumpia
siap digunakan.

5. Cara membuat martabak telur kulit lumpia
Bahan martabak telur kulit lumpia :
Bahan kulit :
200 gr tepung terigu
1 sdt garam
200 ml air
150 ml putih telur
2 sdm minyak sayur
Bahan isian :
2 butir telor ayam
250 gr daging cincang
2 siung bawang putih (iris halus)
4 siung bawang merah (iris halus)
1 batang daun bawang (iris halus)
1 bh bawang bombay (iris halus)
sdt lada halus
Secukupnya kaldu ayam
Secukupnya minyak goreng
Proses :
Kulit lumpia :
Siapkan wadah, lalu masukan tepung terigu, garam, dan putih
telur.
Aduk-aduk campuran tersebut hingga merata.
Tuangkan air sedikit demi sedikit sambil terus mengaduk-aduk
adonan hingga semua tercampur merata.
Biarkan dulu adonan selama 40 menit.
Nyalakan kompor dengan api kecil, lalu letakkan teflon di
atasnya.
Oleskan minyak sayur di atas wajan, setelah itu oleskan adonan
kulit lumpia tipis-tipis di atas wajan hingga merata.
Angkat kulit lumpia jika telah matang (tandanya, yaitu: bagian
pinggir kulit lumpia sudah terkelupas dari wajan).
Kulit lumpia sudah siap digunakan.

Isian martabak :
Daging cincang (giling) dimasak dulu hingga matang.
Tumis daging cincang dan semua irisan bawang tersebut hingga
matang
Tambahkan sedikit kaldu sapi, lalu tumis hingga benar-benar
matang.
Angkat dan pindahkan ke wadah.
Membungkus isi martabak dengan kulit lumpia :
Ambil 1 lembar kulit lumpia, letakan bahan isian secukupnya di
atasnya.
Lipat kulit lumpia hingga menutupi bahan isian.
Ulangi proses di atas hingga semua kulit dan bahan isian
habis.
Letakkan wajan di atas kompor, lalu panaskan minyak goreng.
Masukkan dan goreng adonan martabak telor, bolak-balik hingga
matang
Setelah warnanya menjadi kuning kecoklatan, itu tanda martabak
sudah matang..
Angkat dan tiriskan martabak.
Martabak telur kulit lumpia siap disajikan.
Sebagai pelengkap, gunakan campuran acar dan saus pedas.
Demikian resep dan cara membuat bermacam-macam kulit lumpia.
Selamat mencoba.(LMC/int]
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Pelajar Vietnam mengenderai sepeda
menuju sekolah mereka, di Hanoi.
Catatan OECD menunjukkan hampir 17
persen siswa berusia 15 tahun
termiskin di Vietnam berada di
antara 25 persen siswa berkemampuan
terbaik
dunia.
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Hanoi, 21/6 (LintasMedan/BBC) – Vietnam menempati posisi 12
pada peringkat penilaian kemampuan pelajar internasional
(PISA) yang dibuat Organisasi Pembangunan dan Kerja Sama
Ekonomi (OECD).
“Bercokolnya Vietnam di posisi 12 pada peringkat PISA terkini
merupakan prestasi yang menakjubkan, kata Direktur OECD
Andreas Schleicher, di Hanoi, baru-baru ini.
Dalam penilaian yang dibuat Organisasi Pembangunan dan Kerja
Sama Ekonomi (OECD) tersebut, siswa-siswi berusia 15 tahun
dari Vietnam mampu memperoleh nilai lebih tinggi dalam
pelajaran membaca, matematika dan ilmu pengetahuan ketimbang
sejumlah pelajar-pelajar dari negara maju, termasuk Amerika
Serikat dan Inggris.
Padahal, tahun ini merupakan tahun pertama para pelajar
Vietnam mengikuti penilaian internasional itu.
“Ini menjadi catatan prestasi mengejutkkan baik bagi para
pejabat Vietnam maupun bagi pengamat luar,” ujar Andreas

Schleicher.
Ada tiga faktor utama yang berkontribusi terhadap hasil yang
mengesankan itu, yakni kepemimpinan yang berkomitmen,
kurikulum yang terfokus, dan berinvestasi pada guru.
Pejabat-pejabat pada tingkat tertinggi pemerintahan Vietnam
sudah berpikir mengenai tantangan yang mereka hadapi dalam
mendidik anak-anak mereka.
Sementara hingga saat ini masih tergolong sedikit negaranegara lain menunjukkan kemampuan berpikir ke depan serta
tekad yang sama.
Kementerian Pendidikan Vietnam telah merancang rencana jangka
panjang. Mereka tampak ingin belajar dari negara-negara dengan
kinerja terbaik mengenai cara melaksanakan rencana itu dan
siap untuk memberikan dukungan keuangan yang diperlukan.
Hampir 21 persen pengeluaran pemerintah pada 2010 dialokasikan
untuk pendidikan – proporsi yang lebih besar dibandingkan
negara-negara OECD lainnya.
Pemerintah Vietnam mengalokasikan 21 persen anggaran belanja
negara pada 2010 untuk pendidikan – proporsi yang lebih besar
dibandingkan negara-negara OECD lainnya.
Para pendidik di Vietnam juga telah merancang kurikulum yang
terfokus agar siswa memperoleh pemahaman mendalam tentang
konsep dan penguasaan keterampilan inti.
Bandingkan itu dengan kurikulum rumit namun dangkal yang biasa
ditemukan di Eropa dan Amerika Utara dan Anda akan memahami
mengapa begitu banyak siswa-siswa Vietnam unggul.
Siswa-siswa itu diharapkan untuk melalui pendidikan dengan
tidak hanya mampu membaca apa yang mereka pelajari di kelas,
tetapi menerapkan konsep-konsep dan praktik pada konteks
asing.

Ruang-ruang kelas Vietnam memiliki kesan tegas, dengan guruguru yang menantang siswanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang
menuntut.
Mereka fokus mengajar beberapa hal dengan baik dan dengan
pengertian yang bisa membawa siswa maju.
Guru-guru di Vietnam sangat
dihormati, baik di kalangan
masyarakat maupun di ruang
kelas.
Itu mungkin merupakan faktor
budaya, namun juga mencerminkan
peran yang diberikan pada guru
dalam sistem pendidikan, yang
jauh melampaui peran sebagai
pengajar di sekolah dan mencakup
dimensi
dukungan

–dimensi
seperti
dan kesejahteraan

siswa.

Para pengajar diharapkan berinvestasi dalam pengembangan
kemampuan profesional mereka. Bahkan, guru-guru matematika,
terutama mereka yang bekerja di pelosok, menerima pelatihan
kemampuan lebih dibandingkan rata-rata di negara-negara OECD.
Guru-guru ini tahu bagaimana cara menciptakan lingkungan
belajar yang positif, membina disiplin yang baik di dalam
kelas, dan membantu membangun sikap positif siswa terhadap
pendidikan.
Hal ini juga dibantu dorongan dari orang tua, yang umumnya
memegang harapan tinggi bagi anak-anak mereka, dan oleh
masyarakat yang menghargai pendidikan dan kerja keras.
Tidak bersekolah
Apa yang telah dicapai dunia pendidikan Vietnam dalam waktu

yang begitu singkat sangat luar biasa.
Catatan menunjukkan hampir 17 persen siswa berusia 15 tahun
termiskin di Vietnam berada di antara 25 persen siswa
berkemampuan terbaik dunia.
Namun sekitar 37 persen anak-anak berusia 15 tahun di Vietnam
tidak bersekolah dan tantangannya sekarang adalah untuk
membawa mereka ke ruang kelas.
Hasil pengujian PISA, yang didasari oleh hasil ujian anak-anak
yang berada di ruang kelas, tidak menjelaskan nasib mereka
yang tidak bersekolah.
Pemerintah setempat telah memprioritaskan pendidikan semua
anak berusia 15 tahun ke bawah dan sejauh ini sistem
pendidikan telah menyerap anak-anak yang kurang beruntung dan
memberi mereka akses pendidikan yang sama.
Namun untuk mencapai dan mempertahankan kualitas lebih sulit
daripada memperluas kuantitas, dan Vietnam harus berhati-hati
tidak menurunkan kualitas pendidikan untuk memperluas akses ke
lebih banyak anak.
Catatan OECD menunjukkan hampir 17 persen siswa berusia 15
tahun termiskin di Vietnam berada di antara 25 persen siswa
berkemampuan terbaik dunia.
Keseimbangan
Sebagaimana ditunjukkan negara-negara dengan performa
tertinggi, keunggulan umumnya dikaitkan dengan memberikan
masing-masing sekolah otonomi yang lebih besar dalam kurikulum
dan tes, apalagi ketika sekolah-sekolah itu mampu memberikan
pertanggungjawaban.
Bagi Vietnam ini berarti mereka harus menemukan cara untuk
menyeimbangkan kepemimpinan yang terpusat dengan lingkungan
otonom yang fleksibel bagi masing-masing sekolah.

Bila semua anak-anak yang terdaftar di sekolah menengah
memperoleh keterampilan dasar setidaknya dalam matematika dan
ilmu pengetahuan pada 2030 – dan bila pasar tenaga kerja di
negara itu mampu menyerap dan menggunakan semua bakat itu.
Bila Vietnam tidak bisa meningkatkan permintaan untuk
keterampilan yang lebih tinggi, maka warga Vietnam yang
memperoleh pendidikan bisa memilih untuk membawa keahlian
mereka ke tempat lain. (LMC/BBC)

