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Ariena dos Reis Chantre

Ook de snacks worden ingezet in de strijd 
tegen de overtollige kilo’s. Een voorbeeld 
hiervan zijn de chips Lay’s Baked. In plaats 
van gefrituurde plakjes aardappel, is Lay’s 
Baked beter te omschrijven als gebakken 
aardappeldeeg. De chips worden namelijk 
niet gefrituurd in olie, maar gebakken in 
de oven en bevatten daardoor zeventig 
procent minder vet dan gewone chips. De 
snack bevat verder geen kleurstoffen en is 
verkrijgbaar in twee smaken. De nieuwste 
chipsinnovatie van PepsiCo ligt deze 
maand onder onze loep.

Jogchum Plat, onderzoeker humane 
Biologie universiteit maastricht
‘Bij light chips gaat het primair om de calo-
rieën. Die suggestie wordt immers gewekt 
door de term light, maar eigenlijk verschilt 
Lay’s Baked niet zo heel veel van gewone 

light chips. Lay’s Baked chips hebben meer 
calorieën uit koolhydraten dan normale 
Lay’s light chips waardoor ze per honderd 
gram product maar vijftien procent minder 
calorieën leveren dan de light chips. Indien 
met mate gegeten lijkt het mij niet direct on-
gezond, maar het is natuurlijk geen gezond 
product te noemen. Het levert geen vitami-
nes en mineralen zoals fruit en groente dat 
doen. Het is en blijft een lekkernij die in feite 
loze calorieën bevat en het draagt ook flink 
bij aan de inname van natrium.
Ik vind het een goede ontwikkeling dat bedrij-
ven actief bijdragen aan het vinden van een 
oplossing voor het enorme obesitasprobleem 
dat er al is. Mensen weten heel goed dat ze te 
veel eten, maar kunnen het gewoonweg niet 
laten. De enige oplossing lijkt productver-
betering door optimalisering van de samen-
stelling met behoud van de smaak. Zolang 
er ook echt een meerwaarde is en deze niet 
geclaimd wordt door onjuistheden, ben ik 
positief over dit soort initiatieven. Het grote 
voordeel van Lay's Baked is volgens mij dat 
er minder vet in zit en het nadeel is dat er 
nog steeds té veel loze calorieën in zitten, 
maar dat is inherent aan een tussendoortje. 
Het is het gezonde alternatief voor een niet 
noodzakelijk tussendoortje.’

cees-Jan adema, director PuBlic af-
fairs PePsico international
‘Lay’s Baked is een onderdeel van ons totale 
programma waarbij we uitgaan van de drie 
g’s: gemak, genieten en gezondheid. De con-
sument is zich steeds bewuster van voeding 
en we willen het de consument zo makkelijk 
mogelijk maken verantwoord te kiezen. Met 
dit product richten we ons op een brede Jogchum Plat

groep en we bereiken voornamelijk adoles-
centen. Wat Lay’s Baked onderscheidt van 
andere light chips is onder andere de textuur, 
verkregen door het langzame bakken. Verder 
gebruiken we minder verzadigde vetten. Er is 
altijd een deel vet nodig anders wordt het een 
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andere deegwaren. (Acrylamide zou mogelijk 
kankerverwekkend kunnen zijn, redactie). De 
Europese voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) 
heeft samen met het bedrijfsleven maatrege-
len ontwikkeld om het acrylamidegehalte laag 
te houden, die maatregelen passen wij ook 
toe. De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) 
publiceerde afgelopen mei een rapport waar-
uit bleek dat het gehalte acrylamide in chips 
tussen 2002 en 2007 met zo’n 75 procent is 
gedaald. Ook op het gebied van de vetzuurs-
amenstelling hebben we een slag gemaakt. 
Met onze nieuwe olie SunSeed, hebben we 
het gehalte verzadigde vetten met zeventig 
procent teruggebracht in al onze hartige 
snacks. We blijven ons de komende jaren ver-
der ontwikkelen op het gebied van vetzuren, 
suiker en het verlagen van het zoutgehalte. 
Vet kun je niet helemaal weglaten want het 
blijft belangrijk in de smaak en er moet 
ruimte blijven voor verwenproducten.’

Patricia schutte, voorlichter  
voedingscentrum
‘Wij doen in het algemeen geen uitspraken 
over specifieke producten, dus ook niet over 
Lay’s Baked. In lijn met het advies Richtlijnen 
Goede Voeding van de Gezondheidsraad 

gaat het in de eerste plaats om het totale 
voedingspatroon en de plaats van produc-
ten binnen dat patroon. Over light chips in 
het algemeen kan ik zeggen dat het geen 
basisvoedingsmiddel is voor een gezonde 
voeding en dus ook niet in de Schijf van Vijf 
thuishoort. Het is iets dat je extra eet, maar 
het is niet nodig. Light is niet altijd wat men 
denkt dat het is, namelijk minder calorieën. 
Je zou chips met minder zout ook al light 
kunnen noemen als er eenderde minder zout 
dan normaal in zit. Daar raken mensen van 
in de war en dat kan toch nooit de intentie 
zijn van een dergelijk product. Het is daarom 
belangrijk dat dit soort producten goed 
worden geëtiketteerd. Er moet per portie wor-
den aangegeven wat de voedingswaarde is 
omdat mensen anders op het verkeerde been 
worden gezet en het gevoel krijgen dat ze er 
onbeperkt van kunnen eten. Bedrijven zijn op 
de markt om winst te maken en als zij daarbij 
innovatief te werk gaan, gericht op gezond-
heidswinst, dan juichen wij dat toe.’

gortdroge snack en dat is niet lekker. 
We zijn continu bezig met onderzoek en we 
blijven ons ontwikkelen. Ook op het gebied 
van acrylamide bijvoorbeeld, een stof die 
vrijkomt als een zetmeelrijk product wordt 
verhit, zoals chips, ontbijtkoek, brood en 
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voedingswaarde 

Per 100g 

lay’s naturel lay’s light na-

turel 

lay’s Baked regular crisP 

(geen lay’s) 

energie 530 kcal 470 kcal 395 kcal 550 kcal 

eiwit: 6,5 g 7,5 g 6,5 g 6,0 g 

vet: 34 g 22 g 8,0 g 35 g 

waarvan verza-

digd 

8,0 g 2,0 g 1,0 g 18 g 

waarvan enkel-

voudig onverza-

digd

22 g 18 g 5,6 g 14 g 

waarvan meer-

voudig onverza-

digd

4,0 g 2,0 g 1,2 g 3,5 g 

koolhydraten 49 g 61 g 74 g 52 g 

waarvan suikers 0,5 g 0,5 g 5,5 g 2,5 g 

voedingsvezel 4,0 g 5,0 g 5,0 g 4,0 g 

natrium 0,7 g 0,7 g 0,6 g 0,8 g 

voedingsinformatie lay’s chiPs (Bron: PePsico)
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