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Premier Is i Thisted blev grundlagt i 1933 af mejeristen Sigurd Laurids Sørensen, 

der var en af de første danskere til at lære det stolte ishåndværk. 

Lige siden grundlæggelsen har vores mål været at skabe is i særklasse. Som et 

af de ældste danske ismejerier ser vi det som en selvfølge, at vores is fremstilles 

med respekt for de gamle håndværkstraditioner. Det har været vores grundprincip 

fra begyndelsen – og er det fortsat i dag.
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Ismejeriet i Thy

Vores Ismejeri i Thy er Danmarks største med et areal på 53.000 m².  

Selve mejeriet er 7.800 m² og beskæftiger 60-90 medarbejdere.  

Vi har 8 produktionslinjer og 1 mix-installation.

Der sættes 
2,5 mio. 

tyggegumminæser 
på Isbjørnen 

om året

 I produktionen af 
vores allesammens 

ASTRONAUT bruger vi 

15 tons 
vingummiastronauter 

om året!
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Skal vi sælge is sammen?

Det er vigtigt for os, at is-salget er et tæt samarbejde mellem dig og os, og vi vil 

altid gøre vores ypperste for at supportere dit salg bedst muligt.  

 

Når du køber is hos Premier Is, er du altid garanteret: 

- Danskproduceret is

- De bedste råvarer

- Leveringssikkerhed

- Høj service på udstyr

- Lokale is-eksperter, som klæder dig på til et godt is-salg 

Vidste 
du at hele 

82% 
af danskerne 

kender 
Premier Is?

Vidste du at 
Premier Is har 

28% 
markedsandele i 

convenience.*

Premier Is har 18% 
markedsandele i 

dagligvarehandlen 
med produkter i 

bl.a. Coop, Dagrofa, 
Salling Group og 

Rema1000.**
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Er grøn isproduktion mulig? Måske i fremtiden. I dag gør vi alt, hvad vi kan, for at 

gøre vores produktion grønnere. Vores fokus er på at vælge de rette samarbejds-

partnere og sammen med dem skabe produkter, der sætter et begrænset  

klima aftryk. Vi er ikke i mål, men øget fokus og mange nye initiativer i 2020 gør  

at vi er på rette vej.

Affald

Vores produktionsaffald sælges til biogasanlæg, og konverteres derved til grøn 

energi. Spildevand PH-neutraliseres før udledning til rensningsanlæg.

Energi

Vores største CO2-belastning kommer fra elektricitet. Derfor har vi valgt Ørsted 

som leverandør. Ørsted har en grøn profil, høje ambitioner og er netop blevet 

udnævnt som verdens grønneste energiselskab.

Plastemballage

Ifølge lovgivningen skal emballage, som kommer i kontakt med vores is, være  

produceret af jomfruplast. Vi anvender kun rene emballagetyper, dvs. vi undgår  

laminater, og dermed kan vores emballage genanvendes, når det sorteres kor-

rekt. I løbet af 2020 vil der komme sorteringsvejledning på alle vores emballager, 

så vi sammen kan tage ansvar for genanvendelse.
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Vores flødeis er lavet af fløde
Det kan smages

Vi mener, at flødeis skal være baseret på fløde. Derfor sætter vi en ære i at bevare 

vores originale opskrifter, hvor flødeis er baseret på frisk fløde, rørt til perfektion og 

blandet med de helt rigtige kvalitetsingredienser. 

Vidste du?

- Ismejeriet i Thy får leveret 1000 tons frisk fløde om året 

- Ud over fløde bruger vi bl.a.

   - 500 tons flydende chokolade om året

   - 15 mio. vafler og isbåde om året
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Lynstang
I 1934 lancerede den dansk-amerikanske inge-
niør og grundlægger af De forenede Isværker og 
Premier Is, John M. Larsen, en ny type ispinde: De 
lyn-frosne stænger. Ispinde der kunne fryses ned 
på 3 sekunder, hvilket gjorde, at man kunne lave 
flere is på kortere tid. Lynfrysningen havde også 
en positiv effekt på isens konsistens som blev 
mere cremet. Denne nye metode betød også, at 
Premier Is’ ispinde blev firkantede. Hidtil havde 
danske ispinde været runde, og den nye form 
gjorde det tydeligt, hvilken is fra fryseren der var 
fra Premier Is – de firkantede ispinde med den 
flade pind.

Denne Larsen-opfindelse ærer vi ved at have en 
is opkaldt efter metoden, Lynstang. Gammeldags 
Flødeis og Mejerigaarden ispinde er også firkan-
tede i dag.
 

Guldhorn
Guldhornene har altid været kendt som en dansk 
nationalskat. Men faktisk er vores udgave af 
skatten en sammensmeltet version. For vejen til 
Guldhornet har ikke været helt ligefrem. 

Det Guldhorn vi kender og elsker i dag, er en 
sammenblanding af to gode isvafler: Guffert 
og Guldhorn. Sammen skabte de to is i 1984 en 
symfoni af velsmag.

Astronaut
Vejen fra hund til astronaut.
Den 3. november 1957 sendte Rusland det første 
levende væsen i kredsløb om jorden – hunden 
Leika. Desværre for Leika, var russernes visioner 
for ambitiøse i forhold til deres evner indenfor 
feltet. Leika døde på turen rundt om jorden.

Efterfølgende blev hunden det helt store samta-
leemne herhjemme i Danmark. Derfor blev Leika 
inspirationen til en helt ny is, der blev lanceret i 
1958: Himmelhunden. Som tiden gik, blev histo-
rien om Leika glemt, og siden isen blev lanceret, 
har den haft flere forskellige navne. I 1976  
ændredes isens navn til ”Astronaut”, som den har 
heddet lige siden. Som hyldest til Leika, er der lagt 
en farverig vingummi i toppen af isen, så vi altid 
vil huske himmelhunden.
 

Isbjørn
Faktisk havde Isbjørnen været længe under-
vejs, da Premier Is i 1970 introducerede ham for 
danskerne i deres nye logo. Han blev navngivet 
Nanok og blev virksomhedens maskot. Nanok 
blev i første omgang lanceret som en voksen is-
bjørn, men i 1977 blev han gjort til en isbjørneunge.

Isbjørneungen blev hurtigt populær blandt den 
danske isspisende befolkning, så Premier Is 
valgte at sætte ham på iskortet i 1987 i form af en 
vanilje- og chokoladeis – senere blev den ændret 
til en vanilje- og jordbæris. Siden da har utallige 
børn i Danmark nydt en Isbjørn i den danske 
sommervarme.
 

Hele Danmarks Klassikere

GULDGULD
HORNHORN
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Hele Danmarks nyheder

I 2020 byder vi velkommen til 6 nye medlemmer af impulsfamilien. 

Fra den sjove og magiske PopStar over den lokale bølge fra Cold Hawaii, 

nye Gammeldags Flødeis varianter med kokos, mandel, saltkaramel 

og masser af fløde, til den moderne VegaNice i sort vaffel, helt uden fløde.

Mejerigaarden byder på en ny forfriskende frugtis: Hyldedrøm 

- naturligvis som altid økologisk.

Velkommen til...
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KOKOS/MANDEL
Bourbon vaniljeflødeis med 
kokos dyppet i hvid chokolade med 
mandler og kokosflager

SALTKARAMEL
Bourbon vaniljeflødeis rørt med 
gylden saltkaramel og dyppet i
 karamelovertræk

ØKOLOGISK
HYLDEDRØM
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Choko/MintChoko/MintChoko/Mint

VEGANSK VEGANSK ISVAFFELISVAFFEL
MED MINT- OG MED MINT- OG 
CHOKOLADEISCHOKOLADEIS
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Hele Danmarks nyheder
GULDGULD
HORNHORN

LAKRIDS
Bourbon vaniljeflødeis rørt 
med lakridssauce og dyppet i 
lakridsovertræk.

MØRK
Bourbon vaniljeflødeis 
dyppet i mørk belgisk 
chokolade.

MANDEL
Bourbon vaniljeflødeis 
dyppet i belgisk mælke- 
chokolade og mandler.

KÆMPE ESKIMO
Bourbon vaniljeflødeis 
rørt med smagfuld solbærsauce 
dyppet i mørk chokolade.

SALTKARAMEL
Bourbon vaniljeflødeis rørt med 
gylden saltkaramel og dyppet i
 karamelovertræk

KOKOS/MANDEL
Bourbon vaniljeflødeis med 
kokos dyppet i hvid chokolade 
med mandler og kokosflager

JORDBÆR
Økologisk jordbærflødeis 
dyppet i mørk chokolade.

HYLDEDRØM
Forfriskende frugtis af 
økologisk hyldeblomst

CHOKOLADE
Økologisk chokoladeflødeis 
dyppet i mørk chokolade 
og knas.

WOFLER
Nougat- og ananasflødeis 
med hasselnødder,  
chokoladestykker og 
karamelliserede mandler 
samlet i en sprød vaffel. 

LYN STANG
Ægte dansk sommer-klassiker. 
Vaniljeflødeis overtrukket med 
ananaslimonadeis. 

SMARTIES POP-UP
Den spreder glæde hos store 
og små. Vaniljeis med 
mælkechokoladelinser i alle 
regnbuens farver. 

TROPICAL
Pas på du ikke bliver 
rundtosset! Snurrende god 
limonadeis med smag af 
tropiske frugter. 

WATERMELON
Spis bare løs! 
Denne vandmelon er helt 
uden kerner. Vandmelon- 
og æblelimonadeis. 

ASTRONAUT
På himmelflugt lige 
siden 1958. Limonadeis med 
vingummi-astronaut 
i spidsen.

BLINKLYS
Det farveglade Blinklys 
er en frisk limonadeis. 
Naturligvis helt uden
 kunstige farver.

KÆMPE LÆSKE
Et sommerhit i varmen. 
Frisk, hvid limonadeis med 
mørkt overtræk på toppen. 

KÆMPE SAMBI
Samme gode smag som altid. 
Limonadeis med citrussmag og 
spids med mørkt overtræk.

ISBJØRN
Vanilje- og jordbærflødeis med 
tyggegummikugle-næse.  
Hvilken farve næse har din?

MAXIBON
Vaniljeis med chokoladestykker, 
kakaoovertræk og biscuit.   

”There’s still nothing 
wrong with a Maxibon! ”
    

YANKIE ISBAR 
Lækker kakaoflødeis 
med blød karamel overtrukket 
med lækker mælkechokolade.

POPSTAR
Flødeis med Tutti Frutti 
smag og fyldt med 
poppende stjernestøv.

COLD HAWAII
Læskende limonadeis
med bølgende smage af
lime og frugt.

GULD HORN
Bourbon vanilje- og 
jordbærflødeis i en 
sprød vaffel med dansk 
flødebolle i toppen.

TOMS GULDKARAMEL
De klassiske karameller 
som is! Sprød vaffel med 
karamelflødeis, chokolade-
stykker og karamelsauce. 
Toppen er dyppet i mørk 
chokolade.

VegaNice
Vegansk vaffel med 
kakao- og mintis og 
chokoladeovertræk. 
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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 jordbærflødeis 
med jordbærstykker

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

KÆMPE ESKIMO
Flødeis med 

solbærsauce og 
chokoladestykker

SALTKARAMEL
Flødeis med blød 

saltkaramel

KOLDSKÅL
Flødeis med 

kærnemælk og knuste 
kammerjunkere

LAKTOSEFRI 

Øko NougatØko Vanilje Øko jordbær Øko chokolade Laktosefri is med 
mælkechokolade

Laktosefri 
is med vanilje

NY

NY

NY

NY

NYNY NY NY

NY

Flødeis med solbærsauce 
og chokoladestykker

52256

Flødeis med 
stykker af orangetunger

52249

Flødeis med
 Frellsen kaffe

52251

Mælkechokolade og Klassisk vanilje

4 økologiske klassikere 
fra Mejerigaarden  
- NU som scoop!

VANILJE

CHOKOLADE

JORDBÆR

NOUGAT

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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UHT fløde-softice mix
2,0 liter

Frisk fløde-softice mix
2,0 liter - skal opbevares på frost
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Softice til hele familien 
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 softicen blød og cremet fra start til slut.

UHT-behandlet 
Softice-mix er let at 

opbevare og behøver ikke 
at opbevares på frost.

Ubehandlet Softice-mix skal 
opbevares på frost, 

men er til gengæld softice for 
feinschmeckere, 

der ikke går på kompromis 
med kvaliteten.



24 · Premier Is / 2020  2020 / Premier Is · 25

Caramel Twist
Cremet flødeis med gylden 
smørkaramel, tvistet med et 

strejf havsalt.

HINDBÆRSNITTE
Cremet flødeis med

stykker af sprød
knust hindbærsnitte

TRIPLE CARAMEL
Cremet karamelflødeis 

med swirls og stykker af 
gylden karamel 

GET READY TO RUMBALL
Cremet flødeis 

med store stykker af 
Romkugler

Rumbling Raisin
Cremet flødeis rørt med 

rommarinerede rosiner og mørke 
chokoladedråber.

Brownie Heaven
Cremet flødeis rørt med mørk 

kakao, browniestykker og mørke 
chokoladestykker.

Cookie Dough Delight
Cremet flødeis rørt med chocolate 
chip cookie dough og stykker af  

kraftig mørk chokolade.

Funky Frutti
Cremet flødeis med tutti frutti smag 

rørt med popping candy.

Caramel goes bananas
Cremet flødeis rørt med karamel, 

bananpuré, cookie dough stykker og 
chokoladeovertrukne minimarengs.

Pistachio chocolate swirl
Cremet flødeis med pistaciesmag 

rørt med chokoladeswirl, 
hasselnødder og chunky choko bites.

GET READY 
TO RUM BALL!

Cremet flødeis med stykker 
af romkugler

Som du ALDRIG har  
fået dem før!

ROMKUGLER
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Vores scoopsortiment giver dig mange 
muligheder for at differentiere dit sortiment. 
Tilbyd fx dine kunder en lækker Frappé 
lavet på vores Frellsen Kaffeis eller en 
velsmagende milkshake med smag af 
rabarber, blåbær eller banan. 

Ice Cream Soda
Du skal bruge:
- 3 kugler Premier Is Jordbær Flødeis
- Danskvand
- Friske jordbær eller hindbær

Alle ingredienser blendes til en ensartet Icecream Soda
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Iskold Kakao
Du skal bruge:
- 3 kugler Premier Is Vanilje Flødeis
- Kakaomælk 
- Softice eller flødeskum på toppen

Kom 3 kugler is i et glas og 
hæld kakao over. Top med softice.

Milkshake
Milkshakes

Rabarber/jordbær
- 2 scoop Gammeldags Flødeis Rabarber

- 1 scoop Gammeldags Flødeis Jordbær 

- 2 dl. sødmælk

- 0,5 dl. fløde

- 1 håndfuld isterninger 

Bland flødeis, sødmælk og isterninger og 
blend til en ensartet masse. 
Pyntes friske jordbær.

Blåbær/vanilje
- 2 scoop Gammeldags Flødeis Blåbær 

- 1 scoop Gammeldags Flødeis Bourbonvanilje 

- 2 dl. sødmælk

- 1 håndfuld isterninger 

Bland flødeis, sødmælk og isterninger og 
blend til en ensartet masse. 

Banan/kakao: 

- 2 scoop Gammeldags Flødeis Banan 

- 1 scoop Gammeldags Flødeis Kakao

- 2 dl sødmælk

- 1 håndfuld isterninger 

Bland flødeis, sødmælk og isterninger og 
blend til en ensartet masse. 

Pyntes evt. med lidt hakket chokolade. 

Milkshake
inspiration:
Her er et par klassiske tips til hvordan du kan 

peppe din milkshake op:

- Pynt med flødeskum og et frisk bær på toppen

- Skift flødeskum ud med softice

- drys på softice’en

osv...

Frappé 
Råvarer: 
- 1 dl espresso 
- 1,5 dl sødmælk
- 1-2 tsk. farin
- 1 håndfuld isterninger
- 2 scoop Frellsens Kaffeflødeis  
  (ca. 60-70 g is pr. scoop) 
- 0,5 dl. fløde

Fremgangsmåde: 
Lad espressoen køle af og pisk fløden til en let  
flødeskum. Hæld derefter espresso, sødmælk, farin, 
isterninger og flødeis i en blender og blend til du har en 
ensartet masse. En stavblender kan også sagtens bruges.
Pynt med flødeskum og evt. lidt hakket chokolade.

Frappé med kakaois
- 1 dl espresso (eller 1,5 dl meget stærk kaffe)
- 1,5 dl sødmælk
- 1-2 tsk. farin
- 1 håndfuld isterninger
- 2 scoop kakaois (ca. 60-70 g is pr. scoop) 
- 0,5 dl. fløde

Fremgangsmåde: 
Lad espressoen køle af og pisk fløden til en let flødeskum. 
Hæld derefter espresso, sødmælk, farin, isterninger 
og flødeis i en blender og blend til du har en ensartet 
masse. En stavblender kan også sagtens bruges. 
Pynt med flødeskum og drys evt. med kakaopulver. 
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Sprøde, knasende 
flødeis 
Mulighederne er uendelige, når man kombinerer flødeis 
med cookies, vafler eller pandekager. Vi har samlet et par 
inspirerende opskrifter, som kan give dit is-sortiment et 
tvist. God fornøjelse.
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Pandekager med 
saltkaramel-is og 
blåbær  
Du skal bruge:
- Pandekager 
- Premier Is Saltkaramel Flødeis
- Blåbær

Fremgangsmåde: 
- Placer 3 kugler is på pandekagen
- Fold den sammen og pynt med blåbær

Chocolate Chip 
Sandwich
Du skal bruge:
-  Premier Is Chokolade Flødeis (eller anden variant)
-  Chocolate Chip Cookies 
-  Mandler

Fremgangsmåde: 
-  Brug en Chocolate Chip Cookie som bund
-   Placer en kugle is på bunden og læg en cookie  

på som top
-   Tryk sandwichen let sammen og rul den i hakkede 

mandler

Vafler med flødeis 
Du skal bruge:
- Premier Is Vanilje Flødeis (eller anden variant)
- Vafler
- Hasselnødder

Fremgangsmåde
- Lun vaflen og del den i 4
- Læg en kugle vaniljeflødeis oven på en af vaflerne 
- Læg en vaffel ovenpå og sæt i fryseren indtil servering
- Dyp vaflen i chokoladesauce og herefter  
  i hakkede hasselnødder
- Servér

Sandwich 
med lakridsis
Du skal bruge: 
-   Premier Is Lakrids Flødeis 
-   Cookies 

Fremgangsmåde: 
-   Brug en Cookie som bund
-   Placer en kugle is på bunden og  

læg en cookie på som top
-   Tryk sandwichen let sammen og server
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KÆMPE ISBJØRN
4 kugler med flødebolle, 

guf og syltetøj

PREMIER VAFLEN
3 kugler med guf 

og syltetøj

NANOKS DRØM 
4 kugler med flødeskum 

og syltetøj

Få inspiration til sammensætning af dit Gammeldags Vaffel 
sortiment, og brug de velkendte Premier navne til dine is. 
Kun fantasien og lysten sætter grænsen for dit sortiment.

Gammeldags Vafler 
med flødeis 
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Slush Ice 
Dine favorit-is – nu som Slush! Slush Ice er smagen af sommer 
året rundt. Prøv Astronaut, Kæmpe Læske og Kæmpe Sambi 
– præcis som du kender dem, bare som slush.

NY

For bestilling af slushice, maskiner og tilbehør kontakt vores partner Frima Vafler:

Frima Vafler / SCOOP · Grydhøjparken 10 · 8381 Tilst  · Tlf. 70 26 25 11
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EAN-OVERSIGT 2019

GULDGULD
HORNHORN

JORDBÆR

CHOKOLADE

SALTKARAMEL

KOKOS/MANDEL

MANDEL

MØRK

LAKRIDS

KÆMPE
ESKIMO

HYLDEDRØM

Choko/MintChoko/MintChoko/Mint

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
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