
Focaccia 
z cząstkami 
ziemniaka
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Focaccia 
z cząstkami 
ziemniaka
Składniki (4 porcje):
- 300 g cząstek ziemniaka   
  lub frytek od Farm Frites
- 1 “focaccia” – ok. 600 g
- 4 łyżki świeżej śmietany
- parmezan
- 8 plasterków salami
- pieprz czerwony
- 1 cebula

Przygotowanie:
1. Mieszamy śmietanę z solą i pieprzem.
2. Kroimy salami na cienkie plasterki.
3. Cebulę kroimy w paski i podsmażamy.
4. Smażymy cząstki ziemniaka w głębokim oleju   

w 175°C, zgodnie z czasem podanym na opakowaniu.
5. Foccacię smarujemy cienką warstwą śmietany,  

posypujemy salami i cebulą, na to układamy  
cząstki ziemniaka. 

6. Całość posypujemy startym parmezanem.
 
Smacznego! 

Focaccia 
z cząstkami 
ziemniaka

Rada: 
Skin-on wedges
Cząstki ziemniaka 
ze skórką

https://www.farmfrites.com/pl-pl/
https://www.facebook.com/farmfritespolska


Włoska pizza
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Włoska pizza
Składniki (1 pizza):
- 150 g cząstek ziemniaka   
  lub frytek od Farm Frites
- 1 ciasto na pizzę (ok. 250 g)
- 80 g sosu pomidorowego 
- 80 g mozzarelli
- 70 g szynki parmeńskiej 
- 30 g świeżego szpinaku
- masło
- oregano
- oliwa z oliwek

Przygotowanie:
1. Na patelni rozpuszczamy masło i podsmażamy  

na nim szpinak. 
2. Rozwałkowujemy ciasto na pizzę.
3. Na cieście rozsmarowujemy sos pomidorowy.
4. Następnie układamy mozzarellę, podsmażony 

szpinak i cząstki ziemniaka od Farm Frites.
5. Tak przygotowaną pizzę wkładamy do pieca 

rozgrzanego do 340°C na 4-5 minut. 
6. Po wyciągnięciu pizzy z pieca układamy na niej 

szynkę parmeńską, posypujemy oregano  
i polewamy niewielką ilością oliwy z oliwek.

 
Smacznego! 

Rada: 
Crinkle Wedges 
skin-on
Karbowane cząstki 
ziemniaka ze skórką

https://www.farmfrites.com/pl-pl/
https://www.facebook.com/farmfritespolska


Parmigiana z 
ziemniakami 
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Parmigiana z 
ziemniakami 

Rada: 
Potato slices 
Talarki ziemniaczane

Składniki (4 porcje):
- 500 g talarków 
  ziemniaczanych 
  od Farm Frites
- 100 g parmezanu 
- 200 g mozzarelli 
- 200 g zblendowanych 
  pomidorów w puszce
- sól 
- pieprz
- oliwa z oliwek
- bazylia

Przygotowanie:
1. Smażymy talarki ziemniaczane w głębokim  

oleju  
w 175°C, zgodnie z czasem podanym  
na opakowaniu. Solimy gotowy produkt.

2. Pomidory doprawiamy solą, pieprzem i bazylią,  
dodajemy oliwę z oliwek.

3. W naczyniu do pieczenia układamy warstwy:  
talarki ziemniaczane, na nich sos pomidorowy, 
później mozzarellę i parmezan  
– powtarzamy 3 razy. 

4. Pieczemy w piekarniku lub piecu rozgrzanym  
do 180°C przez 20 minut. 

 
Smacznego! 

https://www.farmfrites.com/pl-pl/
https://www.facebook.com/farmfritespolska


Włoskie 
“Fritto Misto”
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Włoskie 
“Fritto Misto”
Składniki (4 porcje):
- 200 g cząstek ziemniaka    
  lub frytek od Farm Frites
- 50 g czerwonej papryki
- 100 g cukinii
- 100 g bakłażana
- 100 g pieczarek
- 50 g cebuli
- sól
- mąka

Przygotowanie:
1. Wszystkie warzywa kroimy w paski ok. 2 cm. 
2. Pokrojone warzywa posypujemy mąką,  

smażymy, a następnie solimy. 
3. Smażymy cząstki ziemniaka w głębokim oleju  

w 175°C, zgodnie z czasem podanym  
na opakowaniu. Solimy gotowy produkt.

4. Usmażone cząstki i warzywa mieszamy  
i serwujemy tak przygotowaną potrawę.

Smacznego! 

Rada: 
Skin-on wedges 
Cząstki ziemniaka 
ze skórką

https://www.farmfrites.com/pl-pl/
https://www.facebook.com/farmfritespolska


Ziemniaczana 
Fritatta 
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Ziemniaczana 
Fritatta 

Rada: 
Patata Brava 
Kawałki ziemniaka 

Składniki (4 porcje):
- 500 g kawałków  
  ziemniaka od Farm Frites
- 8 jajek
- 1 cebula
- sól
- pieprz
- oliwa z oliwek

Przygotowanie:
1. Smażymy kawałki ziemniaka w głębokim  

oleju w 175°C, zgodnie z czasem podanym  
na opakowaniu. Solimy gotowy produkt. 

2. Rozbijamy jajka, dodajemy sól i pieprz. 
3. W naczyniu do pieczenia układamy pokrojoną 

cebulę i polewamy ją oliwą z oliwek. 
4. Mieszamy jajka i kawałki ziemniaka, a następnie 

mieszankę wykładany na cebulę w naczyniu  
do pieczenia. 

5. Pieczemy w piekarniku rozgrzanym do 180°C 
przez 20-25 min. 

 
Smacznego! 

https://www.farmfrites.com/pl-pl/
https://www.facebook.com/farmfritespolska


Śródziemno-
morska sałatka 
ziemniaczana 
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Śródziemno-
morska sałatka 
ziemniaczana 
Składniki (4 porcje):
- 200 g schłodzonych  
  małych ziemniaczków 
  od Farm Frites
- 100 g pomidorków  
   koktajlowych
- 100 g czarnych oliwek
- 1 cebula
- sól
- pieprz
- oliwa z oliwek
- pesto genueńskie

Przygotowanie:
1. Ziemniaczki gotujemy zgodnie z czasem  

podanym na opakowaniu. Ugotowany produkt 
kroimy na połówki. 

2. Pomidorki, cebulę i oliwki kroimy i dodajemy  
do ziemniaczków.

3. Warzywa doprawiamy solą i pieprzem, polewamy  
oliwą, dodajemy pesto i mieszamy. 

4. Serwujemy tak przygotowaną sałatkę.
 
Smacznego! 

Rada: 
Pommes Parisiennes 
pre-cooked 
Małe ziemniaczki

https://www.farmfrites.com/pl-pl/
https://www.facebook.com/farmfritespolska

