
Dag lieve klasgenoten,
Ik ga nog niét verklappen waarover mijn spreekbeurt gaat.
Ik ga het jou laten ontdekken door eerst een klein verhaaltje te vertellen: waargebeurd.
Over hoe het béste ooit van héél de wereld is onstaan.

Dat ging zo: er was ‘s een héle rijke rotverwende man die op restaurant ging in NY en die
had gefrituurde patatjes besteld, maar hij kreeg z’n bord en vond z’n patatjes maar niks. Hij
riep de kok uit z’n keuken en zei: “garçon, t is ni goed, ze zijn te dik, véél te dik, en er zit
géén zout op. Ik wil nieuwe!”. De kok die was ferm in z’n gat gebeten en dacht: ha, ik zal
dieje snog ‘s  liggen hebben, en hij ging terug de keuken in… en sneed de patatjes
flinterdun, smeet ze dan in de friteuse, kapte er massa’s zout op… Maar wat de kok wilde
dat gebeurde, gebeurde net niét. De vervelende klant vond de patatjes 3 miljoen x beter en
zei: DIT is het beste van de WERELD!

… en zo lieve klasgenoten, is het béste van de wereld per ongeluk ontstaan in het jaar 1853:
ik heb het over chips. De chips die gij & ik élke avond in onze zetel opeten.
En niet een paar chipkes, of de helft van de zak, maar nee HEEL dieje zak! 🙂

● En dat is niét onze schuld, want in chips zitten verslavende stoffen die tegen onze
hersenen zeggen: ik heb nog niet genoeg, ik wil nog. Oa. melk -en citroenzuur -die
zuren moéten er helamaal niet in zitten, die voegen niks toe aan de smaak… die
worden er alleen in gedaan om ons te doen vréten. En d’r zitten vetten in die onze
hersenen bedriegen en doen alsof we nog moeten buffelen. En dat chips zo crunchy
is, da’s OOK bewust, omdat uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mensen het
allerliefst voedsel eten dat kraakt. Dat smaakt dan naar méér. Dat geeft ons plezier
en goesting om te eten, het kraken versterkt de sensatie - wat blijkt: als je chips eet
met een koptelefoon op, en je hoort jezelf niet kraken… dan ben je de chips sneller
beu. Dat is de énige manier om te stoppen halverwege de zak.

● Als je zo’n zak chips openscheurt, denk je misschien soms: is het dàt maar dat erin
zit? D’r kan NOG bij! Dat is nu ‘s niét van slechte wil van de chipsfabrikant, want d’r
moet wat plaats zijn voor lucht, zodat de chips niét kapot gaat: de lucht dient als
airback, want als de zak hélemaal vol zit, en ge komt terug van de Lidl… dan is alle
chips verkruimeld, zo breekbaar.

● Chips maken gaat trouwens héél snel: de patat komt van de pattatenboer de fabriek
binnen en 20 minuten later is dieje patat al naar de zak. Letterlijk. Dan komen ze in
een paprikazak, of peper-en zoutzak, of pickleszak. Allemaal lekker, maar d’r zijn ook
héél bizarre chipssmaken wereldwijd: yoghurt, mosselsoep, bosbes, munt, kaviaar,
komkommer, kaneelbroodjes, inktvis en colachips.

● Trouwens, je soms twijfelt over groentechips, niet doén: is even ongezond, minder
vet, veel meer suiker, dus ga voor de real deal.



● De chips heeft ook broertjes, dat zijn de Pringles: daar is lang een chipsoorlog rond
geweest, want die zijn niét gemaakt van aardappelen, maar van aardappelvlokken en
maïs, rijst en tarwe. En de internationale chipsfederatie zei: nee, jullie zijn vieze vuile
nepchips, maar die Pringles waren in één klap zo populair. Ze zitten heel bewust in
een bus: zodat de kruiding niet naar beneden zakt zoals dat in een zak wél gebeurt,
en elke pringle krijgt een stukje smaak van degene die daarop ligt. Plus die zijn
allemaal even groot, dus elke Pringle wekt dezelfde smaakbeleving op.

● En tot slot: je weet dat de mascotte van ons fenomenaal Belgsiche chipsbedrijf Croky
toch een papegaai is hè… weet je waarom? Dat was de papegaai van de
West-Vlaamse familie die in 1966 chips ging fabriceren, en die praatvogel was nét
gestorven. Als eerbetoon hebben ze hunne chips naar het beestje genoemd.


