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Sekilas tentang mie.
Mie merupakan bahan makanan alternatif yang menjadi salah satu

kuliner favorit di berbagai negara. Mie bahkan disukai hampir semua orang

baik anak dan dewasa. Berdasarkan penemuan-penemuan para arkeolog,

jejak (bekas) bahan mie tertua ditemukan di daratan China yang diperkirakan

berumur 4.000 tahun. Penciptaan bahan mie tersebut diduga dilatarbelakangi

oleh keinganan para pedagang pengelana China yang ingin membawa

makanan berbahan beras yang mampu disimpan dan bertahan berbulan-

bulan. Jadi simpulan sementaranya, orang-orang yang pertama membuat mie

adalah bangsa China. Kemudian resep pembuatan mie menyebar ke berbagai

penjuru dunia yang dibawa oleh kaum pedagang. Di masing-masing negara,

proses pembuatan mie, bahan-bahan pembuatan mie, dan olahan mie

mengalami penyesuaian dan kreatifitas sesuai dengan adat dan budaya

setempat, sehingga hal tersebut memunculkan aneka jenis mie dan variasi

kuliner berbahan mie. (http://www.kerjausaha.com/2013/03/diakses tanggal 5

Mei 2013)

Permintaan akan mie cenderung selalu stabil meskipun keadaan

ekonomi sedang krisis, karena harganya yang terjangkau dan proses

memasaknya yang mudah. Oleh karena itu, usaha rumah tangga pembuatan

mie merupakan salah satu bisnis yang cukup menarik untuk digeluti,

meskipun saat ini banyak produk mie di pasaran yang dibuat oleh pengusaha
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kelas menengah ke atas.  Untuk itu maka untuk dapat bersaing diperlukan

produk yang menarik, baik dari bentuk mie atau pun kemasannya. Selain itu,

yang tidak kalah penting adalah kreasi cita rasa dan harga yang kompetitif.

(http://www.kerjausaha.com/2013/03/diakses tanggal 5 Mei 2013). Berdasar

cara produksinya, mie dapat dikelompokkan menjadi empat jenis, yaitu :

1. Mie mentah/segar adalah mie yang tidak mengalami proses lanjutan

setelah mie dipotong-potong. Bahan yang digunakan adalah tepung

terigu jenis keras. Mie mentah ini biasanya dipakai untuk kuliner mie

ayam;

2. Mie basah adalah mie yang mengalami proses perebusan air mendidih

setelah proses pemotongan. Mie ini dikenal dengan mie kuning atau

mie bakso;

3. Mie Instan merupakan mie yang mengalami proses gelatinisasi

(penyerapan air oleh granula pati) saat produksinya, sehingga bisa

dihidangkan dengan cara diseduh saja;

4. Mie Kering adalah jenis mie mentah yang dikeringkan sehingga kadar

airnya dibawah 10%. Proses pengeringan bisa dengan cara dijemur di

terik mentari atau di keringkan dengan mesi oven. Karena sifatnya

yang kering, mie ini bisa disimpan lama. Dalam proses produksinya,

bahan mie kering bisa dicampur dengan telur, sehingga disebut juga

dengan mie telor.

Pembuatan mie.
Mie secara umum dibuat dengan bahan dasar tepung terigu. Mie

berbahan tepung terigu memiliki sifat kenyal dan elastis karena kandungan

protein gluten yang terdapat hanya pada terigu. Mie dapat dikembangkan

dengan bahan dasar selain tepung terigu, misal diganti dengan tepung

singkong, namun demikian hasil akhirnya akan berbeda karena mie menjadi

lebih mudah pata. Oleh karena itu pengembangan mie dengan bahan lain



3

akan lebih baik jika tetap ditambah tepung terigu sehingga fungsi bahan lain

hanya sebagai pensubstitusi. Proses pembuatan mie dimulai dari

penimbangan, pencampuran dan penggilingan. Sebelum digiling, diamkan

adonan selama 15 menit agar adonan tidak mudah putus (kenyal), setelah itu

masukkan hasil mie yang telah digiling ke dalam plastik, agar warna tidak

cepat berubah atau tutup dengan plastic atau kain sebelum proses akhir yaitu

perebusan dilakukan. Apalagi jika produksi dilakukan dalam jumlah banyak.

Dalam perebusan sebaiknya menggunakan air bersih, dengan pH (tingkat

keasaman) 6-7.

Bahan pokok pembuatan mie:
1. Tepung terigu.

Tepung terigu dibedakan menjadi tiga, yaitu: tepung terigu protein

tinggi dengan kadar protein 11-14%, tepung terigu protein sedang dengan

kadar protein 9-10% dan tepung terigu protein rendah dengan kadar

protein 7-8%.

2. Air.

Air memiliki fungsi bersama tepung terigu, yaitu akan membantu

menghasilkan gluten, air juga berfungsi untuk melarutkan garam akali

sebelum proses pencampuran .air juga membantu proses perebusan, dan

jumlah air yang ditambahkan berkisar 35% sampai 38% akan

mempermudah proses dan peningkatan kualitas makanan.

3. Garam.

Garam meningkatkan keuletan dan kekerasan mie, juga berfungsi

sebagai citarasa gurih, juga sebagai pengawet, garam mampu

menghambat penguapan air sehingga tidak langsung menguap, untuk mie

kering akan menambah kekuatan mie sehingga tidak mudah patah.dan

fungsi lainnya adalah mampu menurunkan waktu pemasakan.
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4. Garam alkali.

Dalam bahasa lain disebut ( Kansui / Soda Ash /Air Ki ) bahan ini

berfungsi meningkatkan kekuatan adonan atau kekerasan mie, efek dari

pemakaian garam alkali mie akan terlihat lebih kuning dan bila terlalu

banyak akan dapat merusak mie untuk ph tinggi dapat berfungsi sebagai

pengawet dengan pH optimum adalah berkisar 10. Garam Alkali yang

biasa digunakan adalah Sodium Carbonate (soda Ash), Sodium hydroxide

(Soda Api) dan Sodium Polyphosphate (STPP) Phosphate ini digunakan

untuk meningkatkan kemampuan mie untuk mengikat air.

5. Telur.

Bahan ini berperan sebagai Warna Mie, menambah kualitas Gizi,

dan meningkatkan kekuatan mie efek laninya adalah akan menurunkan

umur simpan mie.

6. Gums.

Bahan ini berfungsi memperbaiki tekstur mie, mengurangi

penyerapan minyak pada mie instan, meningkatkan kelembutan mie, rata

rata pengunaan adalah sekitar 0,1% - 0,2 %. Gums yang biasa

digunakan dalam pembuatan mie adalah Guar Gums dan CMC.

(http://obetnego.blogspot.com/2011/06/diakses tanggal 5 Mei 2013

Tips penting yang perlu diperhatikan dalam pembuatan mie
1. Sebelum digiling, diamkan adonan selama 15 menit agar adonan tidak

mudah putus (kenyal) Masukkan hasil mie yang telah digiling ke dalam

plastik, agar warna tidak cepat berubah. Dalam perebusan sebaiknya

menggunakan air bersih, dengan pH (tingkat keasaman) 6-7.

2. Jenis tepung yang cocok untuk membuat mie dan ciri-ciri mie yang baik

adalah tepung terigu. Tepung terigu yang bisa digunakan adalah dari jenis

tepung terigu medium sampai dengan jenis tepung yang hard. Tepung

terigu medium adalah tepung terigu yang kandungan proteinnya 10- 11 %,
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dan tepung terigu yang hard kandungan proteinnya 12 – 13 %. Membuat

mie dengan tepung terigu jenis protein sedang, proses pengadukan dan

rolling-nya tidak selama dan sebanyak yang diperlukan jika menggunakan

tepung terigu protein tinggi. Ciri mie yang baik adalah kenyal, warna mie

rata, tidak mudah lembek bila di rebus dan rasa mie yang lembut.

3. Cara-cara terbaik untuk mengawetkan mie adalah:

a) Dikukus

b) dikukus saja lalu digoreng

c) dijemur

d) dikukus lalu dijemur.

4. Perebusan Mie. Membuat mie dengan tepung terigu protein rendah

memerlukan waktu perebusan yang lebih singkat dibandingkan dengan

mie yang dibuat dengan menggunakan tepung terigu protein tinggi. Mie

yang dibuat dengan tepung terigu berprotein rendah akan cepat lembek

bila direbus agak lama.

5. Proses Pengadukan Mie yang Benar. Campurkan semua bahan yang ada

sampai rata. Diamkan adonan selama 15 menit Lalu adonan di-roll

beberapa kali pada ukuran yang sama sampai adonan membentuk

lembaran yang terlihat halus dan berwarna rata. Istirahatkan kembali

adonan selama 15 menit. Setelah itu baru adonan ditipiskan sesuai

dengan ketebalan yang diinginkan dan dipotong.

6. Pemberian Air Abu. Apakah berbeda pemberian air abu dalam pembuatan

mie bila menggunakan tepung terigu protein rendah dengan yang

berprotein tinggi? Jelas berbeda, pemberian air abu akan lebih banyak

pada tepung terigu berprotein rendah bila dibandingkan dengan tepung

terigu berprotein tinggi.

7. Mie harus dibuat dengan menggunakan tepung terigu bergluten tinggi

dengan tingkat protein lebih dari 12 % sehingga mie yang dihasilkan

elastis dan tidak gampang putus. Selain tepung terigu bergluten tinggi,
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juga diperlukan tambahan air, garam serta air khi. Air khi terbuat dari air

abu tetapi beraroma khas dan membuat mie tidak gampang putus. Uleni

mie hingga kalis, artinya adonan tersebut tidak putus saat ditarik dan

terasa elastis. Telur juga dapat ditambahkan ke dalam adonan mie

sehingga citarasa mie menjadi lebih gurih dan warnanya menjadi lebih

kuning.Tutup selalu adonan mie dengan plastik atau lap lembab supaya

mie tidak kering dan putus saat digiling. Cetak mie menggunakan alat

penggiling mie, taburi terlebih dahulu seluruh permukaan mie dengan

tepung kanji/tepung terigu/tepung maizena sehingga mie tidak lengket.

Mie dapat diolah menjadi beragam sajian dengan cara direbus atau

digoreng. Untuk mie basah, cuci dahulu dengan air panas supaya

mienyak menghilang dan untuk mie kering seduh atau rebus dengan air

panas sampai lunak.

(http://cara-membuat-mie.blogspot.com/2008/04/tanggal akses 5 mei

2013).
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ANEKA MASAKAN MIE UNTUK USAHA RESTORAN

INDIAN FRIED NOODLE
(Mie goreng India)

Bahan:
200 g mie basah, cuci dan tiriskan

1 potong kembang tahu, rendam sampai mekar, slice

1 buah kentang ukuran sedang, rebus, kupas, slice dan goreng.

1 butir telur ayam, kocok

1 ekor cumi segar, slice

2 sdm tauge panjang

Bumbu:
1 siung bawang putih, chopped

1 buah cabe merah

1 sdm kecap asin

1 sdm kecap manis

1 sdm tomato ketchup

Gula, garam dan penyedap rasa secukupnya

Hiasan:
1 btg loncang

2 buah cabe merah, slice

1 buah jeruk nipis, belah 4

Cara membuat:
1. Haluskan cabe merah, sedikit air dan sedikit minyak dengan blender

sampai halus.
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2. Tumis bumbu tersebut sampai matang. Sisihkan.

3. Tumis bawang putih chopped sampai harum, masukkan secara urut:

cabe tumis, kentang, kembang tahu dan cumi-cumi.

4. Aduk sampai cumi berubah warna atau setengah matang.

5. Masukkan mie, kecap asin, kecap manis dan tomato ketchup.

Tambahkan gula, garam dan sedikit penyedap rasa. Aduk sampai

tercampur rata.

6. Sisihkan mie ke pinggir wajan.

7. Tuang sedikit minyak, masukkan 1 butir telur yang telah dikocok, buat

scramble dan kemudian campurkan dengan mie.

8. Terakhir masukkan tauge. Aduk rata.

9. Sajikan mie dalam dinner plate, hias dengan cabe merah, loncang dan

jeruk nipis.

10.Peras jeruk nip;is di atas mie sebelum di makan.

11.Catatan: mie goreng India hanya terdapat pada penduduk muslim

India.
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FRIED NOODLE ORIENTAL
(Mie goreng Cina)

Bahan:
½ bungkus mie atom bulan, rebus 3 menit, angkat dan tiriskan.

1 butir telur ayam, kocok

50 g daging ayam (dada), potong

5 ekor udang, buang kulitnya

3 butir bakso sapi, iris tipis

3 btg sawi hijau (caisim), potong

3 helai kol, slice

1 btg loncang, potong serong 3 cm

Bumbu:
3 siung bawang putih, chopped

2 sdm kecap asin

2 sdm kecap manis

1 sdm shia hing ciu

Garam, gula dan penyedap rasa secukupnya.

Cara membuat:
1. Cencam ayam dan udang dengan sedikit kecap asin.

2. Panaskan sedikit minyak, masukkan telur dan buiat scramble. Sisihkan

di pinggir wajan.

3. Tambahkan sedikit minyak, tumis bawang putih, masukkan ayam,

udang, bakso. Aduk dan beri sedikit air supaya tidak gosong.

4. Masukkan sayuran (caisim, kol, loncang) dan bumbu (kecap asin,

kecap manis, garam, gula dan penyedap rasa.

5. Masukkan mie dan aduk beserta bahan lain sampai rata. Sajikan.
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IFUMIE

Bahan:
1 buah ifumie siap pakai, rebus sebentar

3 ekor udang, kupas kulitnya

½ ekor cumi segar, potong-potong

2 butir bakso ikan, slice

2 btg sawi hijau (caisim)

3 potong kembang kol

5 buah kapri

½ buah wortel, kupas dan slice

3 buah jagung posol (putren), potong 2-3 bagian

3 buah jamur, slice (boleh tidak pakai)

1 btg loncang, potong 3 cm

Bumbu:
¼ buah bawang Bombay, potong panjang

2 siung bawang putih, chopped

1 cm jahe, memarkan

½ sdm minyak wijen

½ sdm kecap ikan

1 sdm kecap asin

½ sdm minyak wijen

Lada bubuk, garam, gula dan penyedap rasa secukupnya.

1 sdm tepung kanji, larutkan sebagai pengental.

Cara membuat:
1. Goreng ifumie dan tata di atas dinner plate.
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2. Cencam udang dan cumi dengan lada, garam, gula dan penyedap

rasa.

3. Panaskan minyak, tumis bawang Bombay, bawang putih dan jahe

sampai harum.

4. Masukkan udang, cumi dan bakso sambil diaduk hingga cumi berubah

warna.

5. Masukkan sayuran sambil diaduk sampai setengah layu. Tambahkan

bumbu-bumbu dan masukkan air atau kaldu.

6. Tambahkan minyak wijen dan tuangkan larutan kanji. Aduk sampai

matang.

7. Siramkan di atas ifumie.
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MISO RAMEN
(mie kuah Jepang)

Bahan:
½ bungkus mie atom bulan, rebus dan tiriskan

50 g daging cincang (boleh dikurangi)

25 g tauge kedelai

1 helai kol, potong kasar

½ buah wortel, iris panjang

400 ml air hangat

Bumbu:
1 siung bawang putih, chopped

1 cm jahe, memarkan

1 sdt kaldu sapi bubuk

1 sdt kecap asin

½-1 sdm tauco, haluskan.

½ sdt minyak wijen

Gula secukupnya

Cara membuat:
1. Tata mie dalam mangkok.

2. Panaskan minyak, masukkan bawang putih dan jahe. Tumis sampai

harum.

3. Masukkan daging cincang dan sauté sampai setengah matang.

4. Tambahkan wortel, tauge dan kol. Sauté lagi sampai matang.

5. Tuangkan air hangat, kaldu bubuk, kecap asin, dan gula.

6. Tambahkan tauco dan minyak wijen.

7. Tuangkan di atas mie. Sajikan panas-panas.
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