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markt gebracht: twee smaken Lay’s 
Oven Crunchy Biscuits (Tomato & 
Spring Onion en Paprika & Mediter-
ranean Herbs) en twee smaken Lay-
’s Oven Crispy Thins (Emmental 
Cheese en Olive Oil & Herbs). Zoals 
overal in de supermarkt is ook de 
ruimte in het zoutjekoekschap 
behoorlijk beperkt. Maar de intro-
ductie van Lay’s Oven Crispy Thins 
en Lay’s Oven Crunchy Biscuits 
wordt door de retail met enthousi-
asme begroet. 

‘De reactie van de retail was zeer 
positief. De categorie had behoefte 
aan een nieuw product om beter bij 
de huidige wensen van de consu-
ment en shoppers aan te sluiten. De 

PepsiCo is al jaren toonaan-
gevend in innovaties in 
het zoutjesschap. Begin 
2014 bewijst ze opnieuw 
die positie met de intro-

ductie van Lay’s Oven Crispy Thins 
en Lay’s Oven Crunchy Biscuits. 
Nieuw is echter dat het hier niet 
meer gaat over chips, maar over 
zoute koekjes. 

Met de introductie van Lay’s 
Oven Crispy Thins en Lay’s Oven 
Crunchy Biscuits speelt PepsiCo in 
op de nieuwe wensen van consu-
menten en shoppers. Zij zijn steeds 
meer op zoek naar een smaakvol en 
knapperig product waar zij op klei-
ne, gezellige momenten van kun-

nen genieten. Daarnaast zien con-
sumenten graag een product dat 
minder vet bevat dan vergelijkba-
re producten in het zoute koek-
schap. Ook aan die wens wordt met 
Lay’s Oven Crunchy Biscuits en 
Lay’s Oven Crispy Thins beant-
woord.

PepsiCo, marktleider in hartige 
snacks, komt met deze innovatie 
met een hoogwaardige hartige 
snack om bewust van te genieten. 
Niet zomaar een zakje zoutjes aan-
spreken, maar bewust proeven en 
bewust een product met minder 
vet. 

Lay’s Oven producten zijn in de 
oven gebakken, krokante, hartige 

granenbiscuits en licht knapperige 
aardappelzoutjes. De lijn bevat tot 
40 procent minder vet dan het regu-
liere aanbod. Met de innovatie is de 
Lay’s Oven categorie weer meer 
relevant voor shoppers geworden.

Miet Delmotte, shopper marke-
tingmanager bij PepsiCo: ‘Door mid-
del van consumententesten hebben 
we gezien dat er vraag is naar een 
verantwoorder zoutje met origine-
le smaken. Naar aanleiding van 
deze vraag hebben wij de produc-
ten Lay’s Oven Crunchy Biscuits en 
Lay’s Oven Crispy Thins ontwik-
keld.’

Bij de introductie in februari 2014 
heeft PepsiCo vier items op de 

nieuwe Lay’s Oven producten heb-
ben hier op ingespeeld en zo een 
nieuwe boost aan de categorie 
gegeven’, zegt Delmotte.

In 2015 is de range uitgebreid met 
twee smaken Lay’s Oven Pita Bites. 
Deze Pita Bites sluiten aan op de 
door de eerdere introductie ingesla-
gen weg: heerlijk krokante pita-
brood-zoutjes uit de oven met 
30 procent minder vet dan andere 
producten in het zoutekoekjes-
schap. 

Lay’s Oven Pita Bites zijn er even-
eens in twee smaken: Italian Chee-
se & Herbs en Spicy Tomato Salsa. 
‘Om lekker van te genieten bij de 
borrel!’

Lay’s: innovatie met verantwoorde 
zoutjes
Zoute koekjes voor de shopper 
en consument die bewuster wil 
genieten van de snack bij de 
borrel. Vanuit die gedachte 
komt PepsiCo in 2014 met 
een nieuwe lijn Lay’s Oven 
Crispy Thins en Lay’s Oven 
Crunchy Biscuits. Een succes 
dat bekroond wordt met de 
Wheel of Retail, en dat 
is uitgebreid met een 
goed vervolg.
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