
Gerookte aardappelschotel met buikspek en zuurkool 
  
Wat heb je nodig? 
Buikspek 
4 grote aardappelen (kruimig), met schil 
250 gr. zuurkool 
100 gr. oude kaas, geraspt 
200 ml. creme fraiche 
1 sjalotje, fijngesnipperd 
verse bieslook, fijngehakt 
versgemalen zwarte peper 
verse zilveruitjes (optioneel) 
zout 
blokje whisky-rookhout 
cederhouten plankje (ter grootte van het stuk buikspek) 
aluminiumfolie 
Voor de rub: roer door elkaar: 
2 tl. kerriepoeder 
½ tl. cayennepeper 
1 tl. paprikapoeder 
1 tl. knoflookpoeder 
1 tl. gemalen zwarte peper 
1 tl. gemberpoeder 
1 tl. uienpoeder 
1 ½ tl. bruine suiker 
1 ½ tl. fleur de sel 
 
Wat moet je doen? 

1. Steek de bbq aan en zorg voor een begintemperatuur van ca. 205 graden. 
2. Snijd het vet van het spek kruislings in en bestrooi rijkelijk met de rub (druk goed 

aan) 
3. Leg het buikspek op een cederhouten plankje met de vetkant naar boven 
4. Leg het blokje rookhout in de gloeiende kolen en pof/rook de aardappelen, indirect. 
5. Haal ze er na ca. 20 minuten af en pak ze in aluminiumfolie. Prik gaatjes in de folie. 
6. Leg de aardappels weer terug op de bbq, samen met het plankje met buikspek 
7. Verlaag de temperatuur van de bbq naar ca. 185 graden 
8. Gaar de aardappels zo nog ca. 1 uur en het spek tot een kerntemperatuur van 87 

graden 
9. Laat de aardappels helemaal afkoelen en rasp ze boven een kom 
10. Bestrooi met een klein beetje cayennepeper, nootmuskaat, witte peper en zout 
11. Doe het gehakte sjalotje, de creme fraiche, wat bieslook en de kaas erbij 
12. Schep alles, voorzichtig, met twee vorken door elkaar (zorg dat het ‘luchtig’ blijft) 
13. Laat de zuurkool uitlekken en bestrooi met wat kerrie- en gemberpoeder en een klein 

beetje cayennepeper 
14. Doe de zuurkool in een ovenschaal en schep hierop de fluffy aardappelvulling 



15. Haal het gare spek van de bbq en laat, licht afgedekt met folie waarin gaatjes zijn 
geprikt, rusten 

16. Stook de bbq weer op tot ca. 250 graden en laat de ovenschotel in ca. 15 minuten 
door en door warm worden 

17. Schep wat van de aardappelschotel op een bord en bestrooi met nog wat bieslook 
18. Snijd het spek in plakken en serveer erbij. 

 
Ik zeg: "Maken die hap!” 
 
Ralph de Kok 
 


