
Speklappen met rösti van de Big Green Egg 
 
Wat heb je nodig? 
Speklappen 
Voor de rub: 
1 el. venkelzaad 
1 tl. zout 
1 el. paprikapoeder 
¾ el. knoflookpoeder 
1 tl. uienpoeder 
1 tl. kerriepoeder 
Voor de rösti: 
3 grote aardappels, geraspt 
½ ui, geraspt 
stukje Cheddar cheese, geraspt (of een andere kaas) 
2 el. bloem 
1 eidooier 
zout 
kerriepoeder 
paprikapoeder 
nootmuskaat 
 
Wat moet je doen? 

1. Steek de BGE aan en zorg voor een begintemperatuur van 200 graden met het deksel 
gesloten 

2. Wrijf voor de rub het venkelzaad fijn in een vijzel en roer hier de rest van de 
ingrediënten door 

3. Kruid de speklappen met de rub 
4. Leg, als de bbq goed heet is, onderin de ‘conveggtorbasket’ met de halve 

conveggtorstone en de halve plancha. Plaats hierboven een half RVS rooster 
5. Leg de speklappen op de nog koude plancha 
6. Zet nu de bovenste schijf van je BGE heel even wat meer open voor extra trek en zet 

hem dan weer terug, zodanig dat de BGE een temperatuur krijgt van maximaal 140 
graden 

7. Gaar de speklappen in ca. 20 á 30 minuten en draai ze af en toe om 
8. Knijp het vocht, boven een kom, heel goed uit de geraspte aardappelen 
9. Laat de kom met vocht staan: het zetmeel zal nu naar de bodem zakken en hebben 

we nog nodig 
10. Giet na een paar minuten het water voorzichtig af uit de kom af zodat je alleen het 

zetmeel onderin overhoudt 
11. Roer de geraspte aardappelen, kaas en de eidooier door het zetmeel en breng alles 

op smaak met een snuf nootmuskaat, paprika-, en kerriepoeder. 
12. Voeg, vlak voor het bakken, wat zout toe en vorm er koekjes van 
13. Verplaats het spek naar het RVS-rooster en bak op de plancha nu de rösti (ca. 2 ½ 

minuut per kant) 



14. Doe de speklappen met de röstikoekjes op een bord en serveer eventueel met je 
favoriete barbecuesaus en mayonaise 

 
(NB: Als je geen Big Green Egg hebt onthoud dan: gaar de speklappen indirect op max 140 
graden) 
  
Ik zeg: “Maken die hap!” 
Ralph de Kok 
 


