
the fresh 
taste of 
the land

www.farmfrites.com

Gør dig klar til at opleve 
verdens bedste smag …





Over hele kloden har flere og flere mennesker fået 

øjnene op for, hvor lækre pommes frites kan være. Ikke 

bare i Vesten, men også i Asien og Latinamerika. Denne 

vækst har vi bidraget til. Og det gør vi fortsat. Det er såre 

simpelt:

Vi har sat os for at fremstille verdens mest velsmagende 

pommes frites.

Velsmagende pommes frites er ganske enkelt en 

himmerigsmundfuld … en lækkerbisken, der gør folk 

glade! Vi ønsker at give forbrugerne en uovertruffen 

smagsoplevelse: De bedste afgrøder, landbruget har at 

byde på, skal gøre alle glade.

Farm Frites: 

Intet i verden kan måle sig med 

The fresh taste of the land. 

Siden 1971 har vi dyrket verdens mest velsmagende kartofler. Vi 
føler en stærk forpligtelse over for naturen og er stolte over vores 

rødder i landbruget. Farm Frites er ren og uforfalsket lidenskab, 

og både vi og vores dyrkere bestræber os døgnet rundt på at gøre 

en forskel. Vores kartofler bliver behandlet nænsomt, fra de 

bliver taget op af jorden, og indtil de er forarbejdet til pommes 
frites.Kartoffelmarkerne er livsgrundlaget for Farm Frites – det kan 
ikke siges for tit!

Farm Frites har mere end 2000 medarbejdere på verdensplan. Og 
de brænder alle sammen for at gøre deres arbejde så miljørigtigt 

som muligt af hensyn til både miljø og mennesker. Her er 
kvaliteten - og smagen! - i højsædet. Det kan både ses og smages.

The fresh 
taste of 
the land



NY

100%
sunflower

Allergen
Free

Super Fine pommes frites 5 mm
415.001
5 x 1500 g

100%
sunflower

Allergen
Free

FINEST Pommes Frites 15 mm med skræl
448.001
6 x 2000 g

Finest
“Hemmeligheden bag velsmagende pommes 
frites er kartofler af den fineste kvalitet” 
Kvaliteten af dine pommes frites er kun så god 
som den sidste portion, du har serveret. Derfor 
vælger flere og flere Farm Frites Finest, som har 
en fortræffelig smag, en enestående kvalitet, og 
som er fremstillet af kartofler, der giver et højt 
udbytte.



100%
sunflower

Allergen
Free

100%
sunflower

Allergen
Free

100%
sunflower

Allergen
Free

100%
sunflower

Allergen
Free

100%
sunflower

Allergen
Free

100%
sunflower

Allergen
Free

FINEST Round Cut med skræl 8/12 mm 
402.005 
6 x 2000 g

FINEST Pommes Frites Steakhouse 10/20 mm 
209.001 
6 x 2000 g

FINEST Pommes Frites 10 mm 
042.001 
6 x 2000 g

FINEST Pommes Frites 7 mm med skræl 
147.001 
6 x 2000 g

FINEST Pommes Frites 7 mm
210.002 
6 x 2000 g

 Fortræffelig smag
 Fremstillet med omhu af de bedste kartofler
 Ensartet kvalitet hele året

 Højt udbytte
Frost

FINEST Pommes Frites 10 mm med skræl 
043.001 
6 x 2000 g



Køl

100%
sunflower

Allergen
Free

100%
sunflower

Allergen
Free

100%
sunflower

Allergen
Free

Frost 

Home-Style Rustikke med skræl
832.001 
2 x 5000 g

Home-Style Rustikke med skræl
237.002 
5 x 2500 g

Home-Style Rustikke uden skræl
236.002
5 x 2500 g

Home-Style-serien ser ud og smager 
fuldstændig ligesom autentiske,
hjemmelavede kartoffelprodukter. De 
uregelmæssigt skårne pommes

frites og det spændende udvalg af 

specialiteter giver dine gæster en klassisk 

smagsoplevelse – mens du får alle fordelene 
ved moderne tilberedning.

  Hjemmelavet udseende (uregelmæssigt skåret, 
lækker, sprød skræl)

  Ideelle til hoteller, restauranter, catering



Quick Ovn Pommes Frites Bølge
038.001 
4 x 2000 g

Quick Ovn Pommes Frites 8,5 mm 
403.001  - 4 x 2000 g 

403.002  - 48 x 150 g

 Nem og hurtig tilberedning - maks. 4 min.
 Fortræffelig kvalitet (smag, sprødhed og farve)
 Ideelle, når friturestegning ikke er muligt (hospita- 
 ler, skoler, lufthavne, catering, tankstationer m.m.)

Pommes frites af høj kvalitet til ovn. 
Velegnede i ethvert køkken, især hvor 
der ikke er mulighed for friturestegning.

Frost

Kvalitet
til tiden

Quick Pommes 
Frites til ovn

100%
sunflower

Allergen
Free

Allergen
Free



Allergen
Free

Allergen
Free

Allergen
Free

Allergen
Free

100%
sunflower

100%
sunflower

100%
sunflower

100%
sunflower

Crispy Coated Pommes Frites 15mm 
461.001 
4 x 2500 g

Crispy Coated Pommes Frites 10mm med skræl 
445.001 
5 x 2500 g

Crispy Coated Pommes Frites 10mm  
441.001
5 x 2500 g

Crispy Coated Pommes Frites 7mm
440.011
5 x 2500 g

 Sprød i ekstra lang tid: Ny coating sikrer knasende   
 sprødhed og varmeholdbarhed

 Mindre madspild: Forbliver sprøde og varme, så   
 du kasserer mindre – særligt velegnet til buffet
 Mere knasende: Kvalitet der kan høres – bid for bid

Chef’s Specials
Crispy Coated
Chef’s Special Crispy Coated er løsningen 

i restauranten, på farten eller som take-

away. Med vores nye coating er du sikker 
på altid at kunne servere knasende 
sprøde og varme pommes frites.
Sprødere end nogensinde!

Chef's specials

Crispy 
coated



Allergen
Free

100%
sunflower

Allergen
Free

Crispy Coated Steakhouse
483.001
5 x 2500 g

100%
sunflower

Crispy Coated Pommes Frites 12mm 
442.001
5 x 2500 g
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Køl

100%
sunflower

Allergen
Free

Freeze
Chilled

Allergen
Free

Allergen
Free

Freeze
Chilled

Allergen
Free

Freeze
Chilled

Frost

Fast Fry Pommes Frites 7 mm 
408.001  
 5 x 2500 g

Fast Fry Pommes Frites 9 mm
831.001  
2 x 4000 g

Fast Fry Pommes Frites 10 mm 
086.016 
5 x 2500 g

Fast Fry Pommes Frites Bølge 12 mm 
278.016 
5 x 2500 g

Hvis du jævnligt har 
spidsbelastningsperioder med mange 

bestillinger, er Fast Fry den ultimative 
løsning. Fast Fry kan tilberedes 
på halvdelen af den normale 

tilberedningstid, så du sparer tid og 
altid kan tilbyde dine gæster god 
service, selvom der er travlt.
 

 Hurtig og nem tilberedning
 Højeffektivt produkt
 Højere tilberedningskapacitet
 Omkostningsbesparelser (tid, energi, olie)



Fiesta Fries
Fiesta Fries bringer farve og variationer til 
din menu. Disse pommes frites er skåret af 
traditionelle peruvianske kartofler, som giver 
Fiesta Fries deres gulle, lilla og lyserøde farver.

100%
sunflower

Fiesta Fries 10 mm
467.004
6 x 2.500g

NY



Frost

Standardsortiment 
af Pommes Frites
Almindelige pommes frites med en ensartet 

kvalitet hele året rundt, som lever op til dine 
kunders høje forventninger.

Perfekt 
menu

hele året 

rundt

 Ensartet kvalitet hele året

 Stort udvalg af pommes frites til enhver ret, menu og  
 appetit
 Høj kvalitet for pengene

En af danskernes favoritter

Pommes Frites 15 mm solsikkeolie
492.001 

6 x 2500 g

Store - både i smag og størrelse

Pommes Frites  12 mm 
135.021  
6 x 2500 g

Et anderledes tilbehør, som både børn og voksne elsker!

Pommes Frites Bølge 
279.012  
5 x 2500 g

Den størrelse de fleste kunder foretrækker

Pommes Frites 10 mm 
093.014  - 5 x 2500 g   
Fås også i solsikkeolie  - 213.001

En traditionel ret – især på grillbarer

Pommes Frites 7mm 
173.012  - 5 x 2500 g
Fås også i solsikkeolie  - 211.001

Allergen
Free

Freeze
Chilled

Allergen
Free

Freeze
Chilled

Allergen
Free

Freeze
Chilled

Allergen
Free

Freeze
Chilled

Allergen
Free

Freeze
Chilled



Udskæringen i skiver giver en uforlignelig 

smag og sprødhed

Pommes Frites Steakhouse 10/20 mm solsikkeolie 
257.012 - 5 x 2500 g
Fås også i solsikkeolie  - 240.001

Tykke og sprøde udvendig, lette og luftlige 
indvendig

Ultimate Chip 18 mm
242.004  
4 x 2270 g

Pommes frites til tilberedning i ovn

Pommes Frites Bølge Ovn 750 g  
285.005  
12 x 750 g

Pommes frites til tilberedning i ovn

Pommes Frites Ovnklar 10 mm 
095.001  
5 x 2500 g

Allergen
Free

Freeze
Chilled

Allergen
Free

Freeze
Chilled

Allergen
Free

Freeze
Chilled

Allergen
Free

Freeze
Chilled



 Holder sig varme længre

Jumbo Kartoff elbåde Krydrede
378.006
5 x 2500 g

100%
sunflower

100%
sunflower

100%
sunflower

Allergen
Free

Allergen
Free

Kartoffelbåde med bid!

Kartoffelbåde Hot & Spicy
331.004  
10 x 1000 g

På pladserne, færdige, spis! Er tilpas krydrede!

Kartoffelbåde Krydrede
375.001  
5 x 2500 g

Valgfri tilberedning i ovn eller friture

Kartoffelbåde uden skræl 
340.001   
4 x 2500 g

Det hyppigst serverede alternativ til traditionelle 
pommes frites

Kartoffelbåde med skræl
338.001  
4 x 2500 g

Udskårne specialiteter – et stort udvalg af 
lækre produkter, der er udskåret af hele 

kartofler i den allerbedste kvalitet. Den ideelle 
ingrediens, der gør din menu til noget særligt!

Udskårne 
specialiteter

  Forskellige former og klassiske, populære  
smagsvarianter

  Perfekte som snacks eller tilbehør til  
traditionelle retter

 Højt udbytte
 Omkostningseffektiv udportionering

Frost 

100%
sunflower



Allergen
Free

Allergen
Free

Allergen
Free

Allergen
Free

Klassisk tilbehør i Middelhavslandene

Patata Brava
383.001 

12 x 1000 g

Klassisk tilbehør i Frankrig

Kartoffeltern
347.004  
4 x 2500 g

Et velsmagende traditionelt tilbehør

Pommes Parisiennes 18/32 mm
534.012  
4 x 2500 g

Kan anvendes i mange forskellige retter, bl.a. gratin

Kartoffelskiver 
522.004
5 x 2500 g

Ren  
og  

skær





Giver måltidet en anden karakter end pommes 

frites eller kartoffelbåde

Noisettes 
760.006  
4 x 2500 g, 1 stk. 7 g

Børnene elsker dem!

Bogstaver
659.003  
10 x 1000 g, 1 stk. 7 g

Lækkert tilbehør til traditionel julemad

Décorées 

720.001  
5 x 1000 g, 1 stk. 16 g

Smager som hjemmelavet kartoffelmos med ægte smør

Ægte Kartoffelmos
652.011  
4 x 2500 g, 1 portion 5-6 g

 Originale, spændende former og smagsvarianter
 Mange anvendelsesmuligheder (tilbehør, appetit- 
 vækker)

 Præcis og omkostningseffektiv udportionering
Frost 

Gourmet- 
specialiteter
Gourmetspecialiteter er et omfattende 
udvalg af velsmagende produkter 

fremstillet af revne kartofler eller 
kartoffelmos – en perfekt løsning, der vil 
overraske og glæde dine kunder.



FrostGourmetspecialiteter

Glimrende tilbehør til alle former for hamburgere! 

Hashbrowns Oval
785.002 

 5 x 2500 g, 1 stk. 55 g

Et klassisk tilbehør til en komplet engelsk morgenmad 

Hashbrowns med løg
788.001  
4 x 2500 g, 1 stk. 50 g

Kan serveres som mellemmåltid eller tilbehør   

Rösti
787.001 

4 x 2500 g, 1 stk. 26 g

Sprøde pandekager 

Kartoffelpandekager
791.001  
6 x 1500 g, 1 stk. 60 g

Tilbehør til julemaden 

Duchesses

735.005  
10 x 1000 g, 1 stk. 20 g

Præcise, økonomiske portionsstørrelser 

Kroketter
721.014 

 4 x 2500 g, 1 stk. 27 g



 

Minivafler
602.003 

10 x 1100 g. 1 stk. 27 g 

 

Mini Hashbrowns
783.001  
10 x 1000 g, 1 stk. 25 g





Appetizers
Få inspiration, og servér spændende og 
kreative retter. Forretter giver variation og 
sætter præg på en flerretters menu. Og det 
er svært at vælge, så du bliver nødt til at 
prøve dem alle sammen!

  Blød og lækker ost indvendig, sprød skorpe 

udvendig

  Populær som fingermad, snack eller dessert
  Attraktivt forhold mellem pris og kvalitet
  Præcis udportionering

Den cremede smag af Frankrig med sprød skorpe

Ost Camembert Bites
917.001  
6 x 1000 g, 1 stk. 20 g

Sprøde trekanter fyldt med cremet brie

Ost Brie Bites
915.001  
6 x 1000 g, 1 stk. 25 g

Cremet italiensk klassiker 

Ost Mozzarella Sticks
916.001  
6 x 1000 g, 1 stk. 20 g

Frost 

Ægte, velsmagende cheddar med sprød skorpe 

Ost Cheddar Bites 
913.001  
6 x 1000 g, 1 stk. 20 g

Raffineret 
og  

indbydende!



FrostAppetizers 

Friskskårne hele løgringe i ølpanering 

Hele Løgringe Ølpaneret
923.001 

6 x 1000 g

Friskskårne hele løgringe i sprød panering 

Hele Løgringe Paneret
922.001 

6 x 1000 g

Hakkede løg med sprød skorpe

Løgringe Paneret
924.002 

6 x 1000 g, 1 stk 16 g

100%
sunflower

100%
sunflower

100%
sunflower

Cremet ost med et sødt og krydret strejf af chili

Ost Jalapeño Bites
905.001 

6 x 1000 g, 1 stk. 25 g

.

Cheese Pops 
962.001
6 x 1000 g, 1 stk. 23g 

Cheese Nuggy’s 
963.001
6 x 1000 g, 1 stk. 25 g



Cheese Nuggy’s 
963.001
6 x 1000 g, 1 stk. 25 g



Allergen
Free 0-4⁰ C

Kartoffelsorterne Bintje og Challenger bidrager til 
en solid kartoffelsmag 

Pommes Frites Tradition 10mm
2 x 5000 g

 Frisk smagsoplevelse
 Kortere tilberedningstid
 Kræver ingen fryser, opbevares på køl

Traditionel 

kvalitet og 

nemhed

Pommes frites 
på køl
Pommes frites på køl står for tradition, 
kvalitet og nem tilberedning. Med den 
autentiske, friske kartoffelsmag kombineret 
med sprødhed og en smuk gylden farve får 

du virkelig meget for pengene.



Allergen
Free 0-4⁰ C

Allergen
Free 0-4⁰ C

Allergen
Free 0-4⁰ C

Allergen
Free 0-4⁰ C

Allergen
Free 0-4⁰ C

Allergen
Free 0-4⁰ C

Køl 

Sprødere end almindelige pommes frites på 

grund af det ekstra store overfladeareal
 

Pommes Frites Bølge
885.001  
2 x 5000 g

Udskæringen i skiver giver en uforlignelig smag 

og sprødhed
 

Pommes Frites Steakhouse
877.001
2 x 5000 g

En af danskernes favoritter
 

Pommes Frites 14 mm
854.002  
2 x 5000 g

Længere varmholdning end almindelige pommes frites

Pommes Frites 12 mm
836.001  
2 x 5000 g

Præcis den størrelse, de fleste kunder 
erfaringsmæssigt foretrækker

Pommes Frites 10 mm
819.001 - 2 x 5000g  
Fås også i solsikkeolie - 810.003 

Kortere tilberedningstid end almindelige pommes frites

Pommes Frites 8 mm
809.002 

2 x 5000 g





Opgrader 
din ret med 
pommes frites!



Pommes frites  
à la Nachos 
Tilberedning 

Skær tomat, peberfrugt og løg i mindre stykker. 
Tilbered pommes frites i den anbefalede 

tilberedningstid. Hæld cajunkrydderiblandingen 
over de varme pommes frites, og bland det 

sammen. Anret de krydrede pommes frites 
på en tallerken med tomat, løg, peberfrugt og 

guacamole.

Velbekomme!



Pommes frites med 
trøffelmayonnaise

Tilberedning

Tilbered pommes frites i den anbefalede 

tilberedningstid, og anret dem på en tallerken 
med trøffelmayonnaise.

Velbekomme!

Pommes frites med 
hvidløg og persille

Tilberedning

Skær hvidløgsfeddet i tynde skiver. Svits det eventuelt i 
1-2 minutter, eller brug det råt. Hak persillen, og bland 
den sammen med olie og hvidløg. Tilbered pommes 
frites i den anbefalede tilberedningstid.  
Hæld krydderolien over de varme pommes frites, og 
bland det hele sammen. Anret pommes frites på en 
tallerken, eventuelt med hvidløgsmayonnaise. 
 

Tip: Prøv også denne ret med provencekrydderi!  

Velbekomme!

Pommes frites med  
pulled chicken

Tilberedning

Steg kyllingen i et par timer på grillen. Træk 
kyllingekødet fra hinanden med to gafler, og bland det 
med saucen. Tilbered pommes frites i den anbefalede 
tilberedningstid. Anret de varme pommes frites på 
en tallerken med pulled chicken ovenpå og lidt ekstra 

mayonnaise ved siden af.

Velbekomme!



Pommes frites med  
smeltet ost

Tilberedning

Tilbered pommes frites i den anbefalede 

tilberedningstid. Hæld osten over de varme pommes 
frites, og bland det sammen.  
 

Anret pommes frites på en tallerken, eventuelt med 

mayonnaise.

Velbekomme!

Mitraillette-sandwich

Tilberedning

Rist og smør flutet. På den ene halvdel smøres den 
ønskede sauce eller dressing. Tilbered pommes frites 
i den anbefalede tilberedningstid. Læg løg, kød og de 
varme pommes frites i flutet.

Velbekomme!

Fish & chips

Tilberedning

Steg eller frituresteg fisken i den anbefalede 
tilberedningstid. Tilbered pommes frites i den 
anbefalede tilberedningstid. Anret de varme pommes 
frites og fisk med citron på en tallerken eller i et 
kræmmerhus af avispapir.

Velbekomme!



Pommes frites  
à la Provence
Tilberedning 

Hak hvidløget. Bland krydderurter, hvidløg 
og olivenolie. Tilbered pommes frites i 
den anbefalede tilberedningstid. Hæld 
krydderolien over de varme pommes frites, 

og bland det hele sammen. Anret pommes 
frites på en tallerken, eventuelt med 

mayonnaise.

Velbekomme!



Farm Frites International B.V.
Molendijk 108
3227 CD Oudenhoorn
Holland
 

Kontaktinformation
Telefon: +31 181 466 888
Fax: +31 181 465 350
E-mail: info@farmfrites.com

Prøv den i dag!
The fresh taste of the land.

Kontakt       os

www.farmfrites.com

https://www.farmfrites.com/en/
https://www.facebook.com/farmfriteshq/
https://www.youtube.com/channel/UCNihjgQ0lnWaaxde30aBhYA
https://www.linkedin.com/company/farm-frites/
https://twitter.com/volgfarmfrites
https://www.farmfrites.com/en/

