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René Difs mexicanske lækkerier kun i SuperBest 
 
I samarbejde med popstjernen René Dif lancerer Dagrofa og OK Snacks nu en helt ny 
mexicansk chips og dip kombination. René Chip og René Dip fås fra denne uge eksklusivt 
hos SuperBest, og fra 30. maj gæster Aqua-sangeren SuperBest-butikker rundt om i 
landet. 
 
Chipsglade danskere får nu noget nyt at glæde sig over. I samarbejde med popstjernen 
René Dif sender Dagrofa og chipsproducenten OK Snacks i denne uge en ny tortillachip 
og chipotle salsa på markedet. Med slet skjult selvironi er produkterne døbt René Chip og 
René Dip. Den lækre kombination kan købes eksklusivt hos SuperBest-butikker i hele 
landet allerede fra i dag.  
 
”Det her er et klassisk eksempel på anderledes innovation omkring en vare. Dippen er fra 
Mexico og har aldrig været solgt i Danmark, og den bliver udviklet og lanceret i 
samarbejde med en verdenskendt musiker,” siger Markela Dedopoulos, 
kommunikationsdirektør i detailkoncernen Dagrofa, som SuperBest er en del af . 
 
René Dif har været dybt engageret i produkternes udvikling. Han har bl.a. selv sammensat 
smagen af salsaen og fulgt produktionen på fabrikken i Mexico.	  Det er altså en autentisk, 
mexicansk chipotle salsadip - tilpasset danske smagsløg - som sammen med de sprøde 
tortillachips kommer på hylderne i SuperBest. Både René Chip og René Dip er lavet helt 
uden brug af tilsætningsstoffer og E-numre. 
 
“Siden jeg var barn, har jeg været meget glad for stærk mad, og i dag lever jeg nærmest af 
chili. Derfor var jeg som dreng meget fascineret af, at en som Poul Newman havde sin 
egen pastasauce. Jeg tænkte, at jeg også ville have mit eget produkt, når jeg blev 
voksen,” siger René Dif om baggrunden for de nye snacks. 
 
Allerede inden produkterne kommer i handlen, er onlineaviser, kulørteblade og sociale 
medier svømmet over med historier om René Chip og Dip. Og helt efter bogen lancerede 
René Dif de nye produkter med stjernestil i sidste uge på den hippe cocktailbar ’The 
Drunken Flamingo’ i det indre København. 
 
René Dif Tour 2014 
For at fejre lanceringen gæster René Dif, Chip og Dip fra 30. maj udvalgte SuperBest-
butikker på Sjælland, Fyn og i Jylland. 
 



 

 

30/5 SuperBest i Køge kl. 14.00-15.30, Roskilde (Himmelev) kl. 16.00-17.30 og Bagsværd 
kl. 18.30-20.00 
 
2/6 SuperBest i Struer kl. 11.30-13.00, Odense (Mågebakken) kl. 15.00-16.30 og Sorø kl. 
17.30-19.00 
 
3/6 SuperBest på Amager (Vermlandsgade) kl. 10.30-12.00, Lyngby kl. 13.00-14.30 og 
Hørsholm kl. 15.00-16.30 
 
4/6 SuperBest Rønde kl. 11.00-12.30, Randers (Brendstrupgade) kl. 13.00-14.30, 
Frederikshavn (Håndbæk) kl. 16.00-17.30 og Hjørring kl. 18.30-20.00 
 
For yderligere information kontakt: 
Kommunikationsdirektør, Markela Dedopoulos på 41993202 
 
 
Fakta:  
 
Dagrofa koncernen omsætter for ca. 20 milliarder om året og beskæftiger ca. 7.000 ansatte i Danmark og 
Grønland. Koncernen består af profilhusene SuperBest, KIWI og KøbmandsHuset samt Foodservice 
Danmark, SuperGros og Pisiffik.  
 
 


