
Als producent van een natuurlijk product 
zijn we a�ankelijk van schone lucht en 
vruchtbare grond. Farm Frites wilt graag 
een posi�ef effect hebben op de natuur en 
de omgeving. Daarom zijn we begonnen 
met het produceren van co2 vrije frites 
genaamd ‘Planet Posi�ve Fries’. We willen 
onszelf uitdagen om zo duurzaam mogelijk 
te ondernemen en anderen te inspireren 
dit ook te doen.

the fresh taste of the land
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Footprint

Met behulp van onze levencycles analyse hebben we 3 pijlers opgericht 
(boer, logis�ek en fabriek) om onze uitstoot effec�ef te reduceren en 
compenseren.* Hieronder is van elke pijler een voorbeeld uitgelicht.

Met behulp van speciale rekenprogramma's hebben we 
levenscyclus analyses gemaakt. Deze analyses vertellen ons 
precies wat onze footprint is! Zo weten wij hoeveel we moeten 
reduceren en compenseren.

Compost
Compost zijn organische resten 
van plantafval, het zit bomvol 
voedingsstoffen voor de bodem 
en de aardappelplant. Omdat het 
van plantresten is gemaakt, legt 
het koolstof vast in de bodem.

Boer

Biodiesel
Biodiesel gebruikt plantaardige 
materialen en hee� daardoor 
een lagere uitstoot dan 
standaard diesel waarbij gebruikt 
wordt gemaakt van fossiele 
brandstoffen.

Logis�ek

3 pijlers

46.000 kg CO2 bespaard

Packaging
Bioplas�c wordt gemaakt van 
plantaardige materialen zoals 
aardappel, zonnebloem en 
suikerriet. Hierdoor is de co2 
voetafdruk lager dan andere 
folies waarbij men gebruik maakt 
van fossiele brandstoffen.

Fabriek
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Meer dan 56 retourvluchten Amsterdam – Tokyo

Met Farm Frites Planet Posi�ve Fries hebben we nu al

Bodemleven, waaronder 
regenwormen, zijn een indica�e
van een gezonde bodem.

Co2 wordt uit de lucht opgenomen 
d.m.v. photosynthese. Koolstof (co2) is 
de bouwstof van de plant.

Loof van de plant blij� achter op 
het land als extra voedingstof 

voor het volgende jaar.

Organisch mest (o.a. compost) 
wordt toegevoegd, hierdoor blij� 

koolstof (co2) in de bodem.

Voor een totaal overzicht van onze compensa�es, neem contact met ons op!

Planet Posi�ve Fries is ontwikkeld in samenwerking met:

* Alle resterende CO2 wordt gecompenseerd door middel van credits volgens de gold standard.


