


Våra produktutvecklare tar fram helt unika och otroligt goda produkter. Det är 
det som gör att Estrellas snacks har en egen smak. Våra produktutvecklare 

ingår i avdelningen ”Research & Development” som arbetar med att optimera 
allt från den perfekta chipspotatisen till de bästa kryddorna. De har lång 

utbildning, mycket erfarenhet och kan det mesta om smak- och 
produktutveckling.



Visste du att… 
Till potatischips används ”chipspotatis”. Den är speciell eftersom den 

innehåller mycket torrsubstans. Det innebär att potatisen är mycket kompakt 
och innehåller lite vatten. Det gör chipsen riktigt krispiga vid fritering. 

Chipskryddor måste vara torra, men alla råvaror funkar inte att torka, eller 
smakar inte bra då. Därför utvecklas kryddor på olika sätt för att får rätt smak. 

Exempel: Häller du vinäger på chipsen blir de blöta och smakar dåligt. Använder du 
istället pulver av äppel- och citronsyra får vi en syrlig smak i stil med vinäger.



Tänk på detta innan du börjar 
ditt chipstest…



Synligt skal? 

Färg?
Storlek? 

 Jämn krydda?
Buckliga? 

Är de flottiga?

Avvikelser?
 Finns synliga råvaror 

i kryddan?



 Mycket eller lite doft? 

Doftar det gott?

Någon oväntad doft? 

 Något som känns extra tydligt? 

Tung eller lätt doft?

Fräsch eller fyllig? 



Smak är mer än grundsmakerna. När det kommer till provsmakning 
av chips så övervägs fler dimensioner av smakupplevelsen.























Grovräfflade chips och släta chips är 
sprödare. Finräfflade chips är krispigare. 
Jämför själv! 

Räfflingen påverkar smaken! 

Räfflingen påverkar krispigheten! 

Grovräfflade chips smakar mera friterat, rostat och 
gör dem saftiga.

Finräfflade chips har många veck. Då får mycket 
krydda plats på liten yta. Passar med saftiga syrliga 
smaker då chipsen är neutralare i smaken jämfört 
med släta och grovräfflade.

Släta chips smakar mer potatis. Kryddan 
lägger sig även direkt på tungan. Därför 
kan släta, saltade chips smaka mer salt än 
grovräfflade. 



Den som smakat mjuka chips vet vad texturen gör
för smakupplevelsen, och den som jämfört många
olika chips vet hur mycket det kan skilja sig åt
mellan olika sorter och märken. Tillagningstekniken
påverkar också texturen.

Känn efter! Är chipset…
Krispigt?
Hårt?
Kexigt?
Mjöligt?
Sprött?
Smälter i munnen?
Kompakt? 



När du verkligen känner 

efter så kommer du 

upptäcka att alla tidigare 

steg blir en samlad 

helhetsupplevelsen. 

Även om smaken är bra 

och texturen okej så 

kanske du upplever något 

mer när du smakar på 

chipsen i sin helhet. 

Du upptäcker också att fler 

faktorer spelar in för den 

samlade upplevelsen. 

Saftig eller torr känsla?
Svår- eller lättuggad?
Lagom storlek? 
Hur är formen?
Fylligt eller lätt intryck?
Vill man bara ha några? 
Vill man ha många? 
Sprider sig smaken i 

munnen? 



Estrella har en egenutvecklad, 
patenterad teknik som gör att 
potatisen släpper ifrån sig socker 
men behåller mer av stärkelsen. 

Lägre halter akrylamid!

Varför är chipset lite grönt?
Den gröna färgen kommer från 

klorofyll som är ofarligt men det 

indikerar att potatisen kan ha 

producerat solanin. Det förekommer 

alltid i potatis men halterna varierar. 

De potatissorter som vi använder 

innehåller betydligt lägre solanin än 

den rekommenderade övre gränsen 

av Livsmedelsverket.

 Krispigare chips
 Bättre textur
 Finare färg
 Mindre kross 
 Jämnare kvalitet över året 
 Lägre akrylamidhalt!

År 1956…
Blev Estrella först i Sverige 
med att producera potatischips!



” ”

Inte riktigt… men du är en bit på väg!
Du kan i alla fall göra ett gediget chipstest 
hemma. Du vet ungefär hur du ska gå tillväga 
för att få till en riktigt bra bedömning mellan 
olika smaker och märken. Här är några 
förslag på chips att undersöka: 











Klimatsmart kretslopp i 
Angered, Göteborg 

Chipstillverkningen drivs av 
miljövänlig biogas och fungerar 
som ett klimatsmart kretslopp. 

Fabriken är nästan helt 
koldioxidneutral! 

Vi har antagit 

Det innebär att våra påsar 
ska kunna återvinnas till 
nya plastpåsar år 2022!






