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Chips in hete lucht 
gebakken
Nieuw productieproces voor ‘verlaagd vet’-chips

Bewuste consumenten zijn veeleisend: ze willen chips met min-
der vet, maar smaak en kraak mogen niet veranderen. PepsiCo 
speelt hierop in met Lays Pops dat vorig jaar op de Nederlandse 
markt kwam. Het product bevat 50% minder vet* en is gebak-
ken in hete lucht in plaats van olie. VMT nam een kijkje in de 
keuken van ‘s lands grootste chipsfabrikant én vroeg experts 
naar de ontwikkelingen rond chips bakken in hete lucht.

Ze zijn kleiner, ronder, iets dikker en de  
textuur van Lays Pops, één van de nieuwste 
innovaties van PepsiCo, is anders: luchtiger 
en iets droger. Maar kraak en smaak verschil-
len weinig van reguliere chips. Het is een 
trend in de markt: consumenten hebben 
behoefte aan meer verantwoorde tussendoor-
tjes zonder daarbij concessies te doen aan 
krokantheid en smaak, legt Lay’s brandmana-
ger Sanne Suntjes uit op het Nederlandse 
hoofdkantoor van PepsiCo in Utrecht.

Met hulp van onder andere consumenten-
panels kwam het bedrijf tot twee varianten 
voor de Nederlandse markt: Lay’s Pops 
Paprika en Lay’s Pops Crispy Bacon Cheese. 
PepsiCo introduceerde de zoutjes in Neder-
land en het Verenigd Koninkrijk. De multi-
national produceert de ‘Pops’ in Engeland 
en verrassend genoeg in Spanje. In dit land 
was nog capaciteit over en bovendien had-
den de Spanjaarden enige ervaring met een 
productieproces op basis van hete lucht. 
“We hebben de techniek voor de productie 
met lucht voor laagvette producten al vrij 
lang in huis en die hebben we nu toegepast 
op een nieuwe type product: Lay’s Pops 
chips”, zegt R&D-projectmanager Paula Nij-
land, die bij de ontwikkeling betrokken was. 

Productieontwikkeling vanaf basis
Ondanks dat PepsiCo al andere producten 
voor de Nederlandse markt maakt met 
heteluchttechnologie, startte de product- 
ontwikkeling van chips bij punt nul. De 
ontwikkelaars wisten niet hoe het product 
zou reageren: de ingrediënten, de basis en 
het eindresultaat zijn allemaal anders dan 

die van de bestaande range heteluchtpro-
ducten. Veel spelen met parameters dus. 
Het was tweeënhalf jaar lang hard werken: 
testen, testen en nog eens testen, omschrijft 
Nijland die periode. De pilots vonden gro-
tendeels plaats in Engeland. De product- 
ontwikkeling duurde zo lang omdat er voor 
de productie met hete lucht een compleet 
ander productieproces nodig is. Een bench-
mark ontbrak. Hoe anders is het proces 
dan? Behalve dan dat de chips in hete lucht 
in plaats van olie wordt gebakken. Nijland 
wil hier uit concurrentieoverwegingen niet 
al te veel over kwijt, alleen dat de baktem-
peratuur zo’n 15% hoger ligt dan bij de  
productie van reguliere chips. Navraag  
van VMT leert dat de baktemperatuur van 
reguliere chips tussen de 180 en 200°C ligt.

Hete luchttechnologie
Olie geleidt warmte beter dan lucht waar-
door het een flinke uitdaging is om verge-
lijkbare textuur te krijgen als gefrituurde 
chips, vertellen senior onderzoekers food 
design and structuring dr. Ruud van der 
Sman en dr. Marcel Meinders van Food & 
Biobased Research, onderdeel van Wage-
ningen UR. Voor menig chipje met een ver-
minderd vetgehalte vormt pellettechnologie 
de basis. In plaats van aardappelplakjes 
gebruiken producenten deeg van zetmeel. 
“Met pellettechnologie heb je meer controle 
over de formulering en vorm, dan kun je 
ook met heteluchttechnologie een textuur 
krijgen met kraak vergelijkbaar met traditi-
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PepsiCo bracht vorig jaar Lay’s Pops op de markt, chips gebakken in hete lucht in plaats van olie.

onele aardappelchips”, zegt Van der Sman. 
Om een knapperige snack te krijgen, is een 
snelle warmteoverdracht aan het voedsel-
materiaal essentieel, benadrukken de 
wetenschappers. Als de verhitting snel 
genoeg is, kan het water niet gelijk weg, 
vervolgens worden stoombellen gevormd 
die het product laten expanderen als  
popcorn. Is de verhitting te langzaam, dan 
droogt het chipje uit en krijg je geen kraak, 
leggen Meinders en Van der Sman uit. 
Maar kan dit ook met hete lucht? Ja, hier-
voor kunnen fabrikanten de pellettechnolo-
gie in combinatie met een aantal hetelucht-
technologieën toepassen. Dan komen al 
snel microgolven ter sprake. Het nadeel 
hiervan is dat de verhitting niet uniform 
gebeurt. Microgolven in combinatie met 
een andere intensieve luchtverhittingsme-
thode kan wel een chip met kraak afleveren.

Wervelbedden
Een voorbeeld van intensieve luchtverhit-
tingsmethode zijn zogeheten wervelbedden. 
De pellets worden ingebracht in een snelle 
hete luchtstroom (2m/s) van maximaal 
230°C. Ze wervelen op, en komen vervol-
gens in een soort trechter. Door in de ver-
nauwing microgolven toe te passen, krijg je 
de gewenste rappe en intense verhitting 
nodig voor expansie. De hoge luchtsnelheid 
zorgt ervoor dat de verhitting gelijkmatig 
gebeurt. Eenmaal bovenin de trechter wor-
den de geëxpandeerde chips, die dan groter 
en lichter zijn, verder meegevoerd. De beno-
digde intense verhitting wordt bewerkstel-
ligd via de snelle luchtcirculatie en de  
efficiënte wijze waarmee microgolven hitte 
“midden in het product stopt”. Dit is niet  
de enige manier om chips met hete lucht te 
produceren. Bedrijven kunnen ook overver-
hitte stoom (200°C) toepassen; ook een 
vlotte manier om warmte over te dragen. 
Het principe werkt als volgt: de stoom  
condenseert op de pellet – wat een efficiënte 
wijze van intense verhitting is – hierdoor zet 
het product uit. Het product wordt goed 
heet, zodat het meeste vocht weer verdwijnt. 
“Voor het verhitten van stoom dienen 
bedrijven speciale apparatuur aan te schaf-
fen. En vaak is ‘super heated steam’ alleen 
niet genoeg en heb je ook assistentie van 
andere technieken als infraroodverhitting 

nodig. Deze verplaatst zich via warmtestra-
ling door de lucht of stoom en wordt geab-
sorbeerd door de pellet”, zegt Van der Sman.

Smaak
Welke heteluchttechnologie PepsiCo voor 
Lay’s Pops gebruikt, laat Nijland in het mid-
den. Wel vertelt ze graag over de uitdagin-
gen qua smaak en textuur waar ze samen 
met de leveranciers tegenaan liep. Zo moest 
PepsiCo een compleet nieuwe paprika- 
smaak ontwikkelen. Vanwege het nieuwe 
productieproces was het niet mogelijk de 
bestaande paprikasmaken een-op-een te 
kopiëren, stelt de R&D-projectmanager. 
Omdat minder vet ook minder smaakgelei-
ding betekent, is deze smaakstof krachtiger, 
benadrukt ze. Om ervoor te zorgen dat de 
seasoning op de chips blijft zitten, wordt 
aan de buitenkant wat olie aangebracht. 

Textuur
Dan was er nog de textuur. In het begin was 
die vaak te droog, maar samen met pro-

duct- en procesexperts werd dit probleem 
verholpen. Nijland: “De textuur was ook 
lastig in relatie tot de dikte van het chipje. 
Deze moest dik genoeg zijn om te kauwen 
en dun genoeg om lekker weg te eten.” 
Suntjens vult aan: “We wilden weten hoe 
vaak consumenten kauwden voor ze het 
doorslikten en in hoeverre het product 
plakte aan de kiezen.” De mogelijkheden 
van het nieuwe productieproces zijn groter 
vergeleken met de normale chipslijnen, 
constateerde Nijland. Dit biedt ruimte voor 
een heel nieuw chipssegment.  
Brandmanager Suntjes ziet dit nieuwe  
segment als een aanvulling op de gewone 
aardappelchips, niet als vervanging. 

*50% minder vet dan alle andere producten 
in het chips- en zoutjesschap gemiddeld 
bevatten.

• MAURICE DE JONG •
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