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KLASSISK IS OG 
FROMAGER TIL 
FANTASIFULDE 
DESSERTER
Gør desserten til din egen.  
Karton flødeis i Polar Is brand har 
gennem mange år været Danmarks 
mest solgte literis. Ud over den  
traditionelle literis i tre populære  
varianter, byder Polar Is sortimentet 
også på de klassiske danske  
desserter fløderand og citronfromage. 

Du kan nemt gøre alle desserterne  
til dine egne ved at pynte med  
sæsonens friske bær eller hakket 
chokolade og servere dem på et 
smukt fad. Mulighederne er 
uendelige.

 

Jordbær islagkage - 2,7 ltr. 
 
Smukt dekoreret islagkage – helt serveringsklar. 
Traditionel jordbærflødeis rørt med stykker af mørk 
belgisk chokolade. Jordbærflødeisen er lavet med 
sommersød jordbærpuré, som vores ismestre har 
tvistet med et strejf af citron. Dette tilfører en let og 
frisk syrlighed til jordbærsmagen. 
Kagen er flot pyntet med 
vaniljeflødeis-rosetter 
og en lyserød 
marcipanrose i toppen.

52506

 

Design islagkage - 2,7 ltr. 
 
En verden af muligheder! Med denne islagkage kan 
du lave en individuel isdessert helt efter dine egne 
ønsker og fantasi. Pynt med frisk frugt, chokolade-
spåner, marcipan... eller overrask dine gæster med 
en ”Baked Alaska” som vist på billedet her. Det kan 
være helt enkelt eller overdådigt - du bestemmer. 

Islagkagen består af 2 lag Bourbon vaniljeflødeis 
med en saftig makronskive i midten. I det øverste lag 
har vores ismestre rørt en lækker  
jordbærsauce, og i det  
nederste lag er der rørt mørke  
belgiske chokoladestykker.

52505

Serveringsforslag

 

Karamel islagkage - 2,7 ltr.  
Klassisk islagkage med et væld af dekorationsmu-
ligheder. Pynt f.eks. med et drys af chokoladespå-
ner, karamelstykker eller sæsonens bær. Bourbon 
vaniljeflødeis rørt med lækker cremet 
karamelsauce og stykker af mørk 
belgisk chokolade. Karamellen 
har en fløjlsblød konsistens 
og en fyldig, rund smag.

52507Serveringsforslag

 

Classic islagkage - 2,7 ltr. 
 
Klassisk og flot dekoreret islagkage 
– helt serveringsklar. Bourbon vaniljeflødeis 
med lækre karamel- og 
chokoladesplitter. Smukt pyntet 
med zabaione- og kirsebær-
flødeis, mørkt overtræk og 
fin marcipanrose.

50412

Flødeis vanilje 

52806

Flødeis nougat 
52807

Fløderand 
52302

Flødeis tricolore 
52808

Citronfromage 
52303
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Bourbonvanilje

Pistacie Koldskål Kæmpe Eskimo

Flødeis 
med bourbonvanilje

52226

Flødeis med 
pistacienødder

52213

Flødeis med kærnemælk og 
knuste kammerjunkere

52254

Nougat Jordbær
Flødeis 

med nougat
52215

Flødeis 
med jordbær

52210

Kakao
Flødeis 

med kakao
52225

Banan
Flødeis 

med banan
52207

Choko/Orange

Skildpadde

Ananas Sorbet Jordbær Sorbet Citron SorbetKokos Grøn Æble Sorbet

Dumle Lion Smarties

Solbær Sorbet

Kaffe

Lakrids Cookie Dough

Saltkaramel

Rabarber

Astronaut
Flødeis med 

romcreme og karamel
52211

Sorbet af forfriskende ananas
56206

Sorbet af solmodne jordbær
56211

Sorbet af solgule citroner
56212

Kokosis af tropisk kokosnød
56213

Sorbet af grønne æbler
56207

Flødeis med 
karamel og chokolade

52241

Vaniljeis med 
karamelsauce og crisp

56209

Vaniljeis med 
chokoladepastiller

56210

Sorbet af modne solbær
56203

Økologisk  flødeis 
med nougat 

52264

Økologisk Flødeis 
med bourbonvanilje

52260

Økologisk jordbærflødeis 
med jordbærstykker

52261

Økologisk flødeis 
med chokolade

52262

 
 

56221

 
 

56220

Flødeis 
med lakrids

52236

Flødeis med 
cookie dough stykker

52245

Flødeis med 
blød saltkaramel

52255

Rabarberflødeis med 
rabarbersauce

52252

Limonadeis med 
vingummi

52253

Stracciatella

Choko-Marcipansmag Chokolade Bananasplit

Flødeis 
med belgisk chokolade

52209

Flødeis 
med marcipansmag

52214

Flødeis 
med mørk chokolade

52216

Flødeis med 
banan og kakaosauce

52217

Blåbær
Flødeis 

med blåbær
52218

Valnød
Flødeis med 

karamelliserede valnødder
52221

Tyggegummi
Flødeis med 

smag af tyggegummi
52223

Brownie Rom & Rosin
Flødeis 

med chokoladekage
52232

Flødeis med 
rosiner og chokolade

52233

Kirsebær
Flødeis med 

kirsebær og chokolade
52235

Øko NougatØko Vanilje Øko jordbær Øko chokolade Laktosefri is med 
mælkechokolade

Laktosefri is med 
vanilje

NY

NYNY NY NY

NY NY

Flødeis med solbærsauce 
og chokoladestykker

52256

Flødeis med 
stykker af orangetunger

52249

Flødeis med
 Frellsen kaffe

52251

NYNY

KÆMPE ESKIMO
Flødeis med 

solbærsauce og 
chokoladestykker

SALTKARAMEL
Flødeis med blød 

saltkaramel

KOLDSKÅL
Flødeis med 

kærnemælk og knuste 
kammerjunkere

NY

NY

NY

Scoop-nyheder
Vi tilbyder et stort og alsidigt scoopsortiment med flødeis og sorbeter. 
I år kan vi stolt præsentere 3 nyheder: sommerklassikeren Koldskål, 
den hippe saltkaramel og vores favorit Kæmpe Eskimo – nu som scoop. 
Alle produceret på fløde og efter de gamle håndværkstraditioner. 
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Gammeldags Flødeis fra Premier Is er 
bygget på traditioner helt tilbage fra 
dengang ismejeriet blev grundlagt for 
over 80 år siden. Lige siden grundlæg-
gelsen af Premier Is har vi holdt fast i 
håndværkstraditioner og udvælgelsen 
af gode råvarer. De gamle håndskrevne 
opskrifter er fundet frem og med dem 
ved hånden har vores ismestre værnet 
om den fine arv og udviklet gamle og 
nye flødeis, som med kun få justeringer 
følger de gamle opskrifter.

Vores mangeårige erfaring med is gør, 
at vi kender danskernes is-vaner rigtig 
godt. Ud fra denne viden udvikler vores 
ismestre flødeis lige efter danskernes 
smag.

VORES GAMMELDAGS 
FLØDEISLAGKAGER 

er en nem og lækker dessert, når du vil 
forkæle dine gæster. Vælg mellem tre 
lækre varianter:  
Kakao & Brownie, Jordbær & Mazarin 
og Hindbær & Vanilje.

Flødeislagkage
Kakao & Brownie 1,3 l. 

52413

Flødeislagkage 
Jordbær & Mazarin 1,3 l. 

52412

Gammeldags Flødeis 
Vanilje 125 ml bæger 

52524

Gammeldags Flødeis 
Karamel 125 ml bæger 

52526

Gammeldags Flødeis 
Jordbær 125 ml bæger 

52525

Gammeldags Flødeis 
Chokolade 125 ml bæger 

52527

Flødeislagkage
Hindbær & Vanilje 800 ml. 

52440

1,3 l / 8 portioner 1,3 l / 8 portioner 800 ml / 6 portioner
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En rigtig god softice er som et smækkys 
af sol og sommer. Og det er jo svært at 
sige nej tak til. For os skal en rigtig god 
softice være cremet og blød fra start til 
slut. Og vi ved, at det er vigtigt, at du 
har mulighed for at vælge præcis den 
softice-mix, dine kunder bedst kan lide, 
og som passer til din forretning. Derfor 
tilbyder vi tre slags softice-mix og  
leverer til hele landet.

Vi er specielt stolte af vores to softice-mix 
baseret på fløde. De er begge blandet 
efter vores originale opskrift og med 
masser af frisk fløde, der netop gør soft- 
icen blød og cremet fra start til slut.

-   UHT-behandlet Softice-mix er let at 
opbevare og behøver ikke at op- 
bevares på frost.

-   Ubehandlet Softice-mix skal op- 
bevares på frost,men er til gengæld 
softice for feinschmeckere,der ikke 
går på kompromis med kvaliteten.

UHT fløde-softice mix
2,0 liter

Frisk fløde-softice mix
2,0 liter - skal opbevares på frost
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PremierIs

premieris.dk

Premier Is - Mejerigaarden A/S

Mejerigaarden Øko. Flødeis m/Thagaard øl.

SALGSKONSULENTER
Kontakt din Premier Is konsulent, som vil være behjælpelig 
med professionel råd og vejledning.

 Kurt Bundgaard, kbu@premier-is.dk  . . . . . . 20 30 37 43 

 Niels Mortensen, nmo@premier-is.dk .  .  .  .  .  .  23 21 23 65  

 Christian Sejr Poulsen, cpo@premier-is.dk  . . . 23 21 23 52  

 Anders Damgaard, ada@premier-is.dk .  .  .  .  .  23 21 23 66  

 Stig Danielsen, sda@premier-is.dk  . . . . . . . 20 30 21 45  

 Johnny Richard Olsen,  jro@premier-is.dk  . . . 21 28 28 81 

 Jan Petterson, jape@premier-is.dk  . . . . . . . 21 21 35 37 

 Martin Leisgaard Christensen mlc@premier-is.dk 61 33 01 50 

 Brian Mortensen, brmo@premier-is.dk  . . . . . 21 26 46 55

4 økologiske 
klassikere 

- NU som scoop! VANILJE

CHOKOLADE NOUGAT

JORDBÆR


