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De nieuwe GoPure paprikachips: 

resultaat van pure passie en authentieke 

specerijen  

 

 

De echte smaak van pure ingrediënten. Dát staat bovenaan de 

prioriteitenlijst van Yellow Chips, de biologische chipsmakers uit 

Emmeloord. Met twee nieuwe paprikavarianten binnen het 

GoPure-label maken de enthousiaste chipsinnovators hun credo 

opnieuw waar. Het geheim? De keuze voor alleen authentieke 

specerijen!   

 

Puur en authentiek 

 

Anders dan bij bekende paprikachips bestaat de toevoeging 

voor de nieuwe GoPure paprikachips alleen uit 

paprikaspecerijen en wat zout. Suiker en gist: die komen er niet 

aan te pas! Die keuze voor puur en authentiek geven deze chips 

een accent dat z’n weerga in de paprikachipswereld niet kent. 

Geen enkele smaak domineert of dissoneert; de in kleine 

hoeveelheden gebakken aardappelchips, de specerijen en het 

snufje zeezout vormen een betoverende mix in de mond. Een 

unieke smaakbeleving die past in de trend naar puur en 

authentiek. GoPure zet daarin opnieuw een flinke stap.  
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Classic en crinkle 

 

De nieuwe smaaksensatie verschijnt in twéé varianten: als 

ribbelchips met een crunchy bite (125g) én als ‘classic’  

aardappelchips die net zo lekker smaken als ze kraken (40g en 

125g).  

Uiteraard zijn ook deze nieuwe, gist- en suikervrije chips van 

GoPure helemaal biologisch, allergeenvrij en vegan. Daardoor 

zijn ze voor een brede groep consumenten bereikbaar. 

 

Straight from the land 

 

De avonturen van Yellow Chips startten in 2013, toen enkele 

enthousiaste voedingsprofessionals zich gingen inzetten voor 

een ruimer aanbod van de lekkerste biologische chips. Vanaf 

die tijd onderscheidt Yellow Chips zich door een sterke 

betrokkenheid bij lokale telers en boeren, waardoor kennis en 

ervaring optimaal benut kunnen worden. De biologische 

grondstoffen worden indien mogelijk direct in de buurt 

ingekocht. Met de twee nieuwe varianten paprikachips maakt 

Yellow Chips haar slogan opnieuw waar: GoPure - straight from 

the land. 

 

 

Wilt u meer informatie over deze nieuwe GoPure paprikachips? 

We staan voor klaar. Een kwestie van een e-mail:  

zegnouzelf@gopure.org. 

 

 

 


