
Het verhaal van Pipers begon in 2004 toen drie boeren 
- Alex Albone, Simon Herring en James Sweeting - hun 
krachten bundelden om heerlijke, kwaliteitsvolle chips te 
produceren met lokale aardappelen.

Pipers

Pipers werkt met zorgvuldig geselecteerde smaakpartners 
die net zoveel om hun producten geven als Pipers om die 
van hen.

Pipers heeft alleen gepassioneerde mensen die door één 
ding worden gedreven en dat is om de best mogelijke 
smaak en kwaliteit te leveren - geen trucs.

Het gaat om chips zoals ze zouden moeten smaken.

WAAROM PIPERS
Dit jaar is Pipers Crisps voor de tweede keer verkozen 
tot beste Britse snackmerk in de Guild of Fine Food 
Survey; een onafhankelijk bewijs van onze hoogwaardige 
producten waar we erg trots op zijn.



• Aardappelen
• Zonnebloemolie
• Sweet Chilli Flavour  

(specerijen inclusief chili)
• Suiker
• Zout
• Ciderazijn poeder  

(Maltodextrin, Cider Vinegar)
• Rijstmeel

Product informatie

Pipers

Sweet Chilli

• Knoflook poeder
• Spirit Vinegar Powder
• (Maltodextrin, Spirit Vinegar)
• Gistextractpoeder
• Gedroogd Citroensap
• (Maltodextrin, citroensap)
• Natuurlijke kleur: Paprika,  

chili-geïnfundeerde raapzaadolie (chili), 
natuurlijk aroma.

Onze Biggleswade Sweet Chilli-chips worden gemaakt met de beste lokale 
aardappelen in combinatie met Spaanse pepers. We gebruiken cayennepeper en 
jalapeno-pepers in onze kruidenmix die onze chips een lichtzoete smaak geeft met 
een zeer kruidige kick.

Cheddar & Onion

• Aardappelen
• Zonnebloemolie
• Uienpoeder
• Kaaspoeder (melk)
• Zeezout

• Gistextractpoeder
• Melkpoeder
• Suiker
• Natuurlijke kleur: Paprika-extract.

Onze Lye Cross Cheddar en uienchips worden gemaakt met de beste lokale aardappelen 
in combinatie met zorgvuldig geproduceerde aroma’s. Lye Cross-kaas wordt met de 
hand vervaardigd aan de voet van de pittoreske Mendip Hills in de buurt van het dorp 
Cheddar in Somerset. De kudde van de boerderij met meer dan 1.000 koeien graast in 
de weelderige weiden om de rijke melk te produceren die nodig is om de kaas te maken.

VEGETARISCH

150g 40g

VEGETARISCH

150g 40g

Sea Salt

• Aardappelen
• Zonnebloemolie

• Anglesey Zeezout BOB

Pipers combineren het zuiverste Anglesey zeezout met onze beste lokale 
aardappelen. In januari 2014 kreeg Anglesey zeezout de beschermde EU-status, 
omdat het wordt erkend in een bepaalde regio met behulp van experttechnieken.

VEGETARISCH

150g 40g



• Aardappelen
• Zonnebloemolie
• Cider Azijn Poeder (Maltodextrin,  

Somerset Cider Azijn Cider Azijn)
• Somerset Cider Vinegar
• Zeezout

Pipers

Cider Vinegar 
& Sea Salt

• Dextrose
•  Lactose (melk)
• Rijstmeel
• Zuur: appelzuur, gistextractpoeder, appel
• Poeder, uipoeder, natuurlijk aroma.

De vintage Burrow Hill-ciderazijn die wordt gebruikt voor onze chips komt uit 
Somerset, het hart van een van de slechts drie vintage cider-appelteeltgebieden in 
Engeland. Cider wordt al 150 jaar gemaakt op Burrow Hill Farm in Kingsbury Episcopi, 
Julian Temperley is gepassioneerd om deze traditie op de boerderij voort te zetten. We 
combineren Julian’s ciderazijn en andere speciaal geselecteerde smaakstoffen met 
onze beste lokale aardappelen om onze onderscheidende chips te creëren.

Black Pepper 
& Sea Salt

• Aardappelen
• Zonnebloemolie
• Indische Zwarte Peper
• Zeezout
• dextrose

• Uien poeder
• Rijstmeel
• Natuurlijk aroma
• Gistextractpoeder

Onze Karnataka zwarte peper en zeezoutchips worden gemaakt met de beste lokale 
aardappelen in combinatie met zorgvuldig geproduceerde peper uit de West-Ghats in 
Zuid-India. De peper die we gebruiken is de Tellicherry-variëteit, die wordt beschouwd 
als de allerbeste ter wereld. Tellicherry-peperkorrels blijven langer aan de wijnstok dan 
normaal en worden alleen geplukt voordat ze rijpen, zodat ze de kenmerkende diepe, 
rijke en robuuste smaak ontwikkelen die u in onze chips kunt proeven.

VEGETARISCH

150g 40g

VEGETARISCH

150g 40g

Bent u geinteresseerd in overige producten van Pipers? Neem contact op via info@bigproducts.nl.


