
Het ouderwetse, handgemaakte proces bij Torres streeft 
naar maximale kwaliteit en respect voor onze tradities. 
Onze filosofie is gebaseerd op passie voor de kwaliteit 
van onze grondstoffen, het verzorgen en respecteren 
van de gewassen, en duurzame ontwikkeling die een 
ambachtelijk product met een unieke persoonlijkheid in 
de gastronomiewereld garandeert.

We zorgen voor ons product vanaf het begin met de 
selectie van de beste aardappelen die afkomstig zijn van 
onze boeren met wie we al meer dan 35 jaar samenwerken. 
Met de beste grondstoffen begint een zorgvuldig en 
nauwgezet uitwerkingsproces waarin de knowhow elke 
fase doordringt totdat een gastronomische aardappelchip 
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wordt verkregen, waardoor een authentieke delicatesse 
ontstaat.

We besteden ook onze inspanningen om geselecteerde, 
hoogwaardige noten met hoge voedingswaarden en 
gezondheidsvoordelen te verkrijgen; wat resulteert in het 
beste van de Middellandse Zee.

GRONDSTOFFEN
Wij zijn een bedrijf dat zich toelegt op ons assortiment, 
daarom is de selectie van uitstekende grondstoffen ons 
doel om een   natuurlijk product zonder additieven of 
conserveermiddelen te ontwikkelen en aan te bieden, 
waardoor ze een smaak, aroma en textuur krijgen die 
uniek zijn voor de markt.
We zijn erg trots op ons handgemaakte uitwerkingsproces, 
te beginnen met de selectie van ingrediënten van de 
hoogste kwaliteit voor elk van onze productreeksen: 
TORRES Artesanal, TORRES Selecta en noten.

Producten van hoge kwaliteit maken die gezond en 
smakelijk zijn, is wat we weten en hoe we dat graag doen. 
Onze filosofie doordrenkt al onze snacks.



Product informatie

Torres Selecta Black Truffle 
Potato Chips

Torres Selecta Mediterranean 
Salt Potato Chips
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• Aardappelen
• Zonnebloemolie
• Zout

• Gedehydrateerde zwarte 
zomer

• Truffel (0,09%) T.aestivum Vitt.
• Truffelsmaakstof (0,07%)

Knapperige chips met een karakteristieke goudgele kleur en gedehydrateerde 
zomertruffel smaak / smaak en geur.

Zak 40g
Doos 20 stuks

Zak 125g
Doos 15 stuks

Barcode CE 8426944001101
Barcode HE 18426944201102

Barcode CE 8426944001071
Barcode HE 18426944151070

• Aardappelen
• Zonnebloemolie
• Zout (0,9%)

Knapperige chips met een karakteristieke goudgele kleur en zoute smaak en geur.

Zak 50g
Doos 20 stuks

Zak 150g
Doos 15 stuks

Barcode CE 8426944020409
Barcode HE 18426944201409

Barcode CE 8426944001125
Barcode HE 18426944151124

125g 40g

150g 50g

Torres Selecta Iberian Ham 
Flavoured Potato Chips

• Aardappelen
• Zonnebloemolie

• Iberische ham-aroma (2,66%)
• Zout

Knapperige chips met een karakteristieke goudgele kleur en Iberische 
hamsmaak en -geur.

Zak 50g
Doos 20 stuks

Zak 150g
Doos 15 stuks

Barcode CE 8426944020409
Barcode HE 18426944201409

Barcode CE 8426944021253
Barcode HE 18426944151261

150g 50g
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Torres Selecta Mediterranean 
Herbs Potato Chips

• Aardappelen
• Zonnebloemolie

• Aromatische kruiden (1,46%) 
(rozemarijn, tijm, oregano)

• Zout

Knapperige chips met een karakteristieke goudgele kleur en een smaak- en geur 
 van aromatische kruiden (rozemarijn, tijm en oregano).

Zak 150g
Doos 15 stuks

Barcode CE 8426944001095
Barcode HE 18426944151094

150g

Torres Selecta 
caviar Potato Chips

150g

• Aardappelen
• Zonnebloemolie
• Kaviaararoma (3%)

• Zout
• Gedehydrateerde kaviaar 

(0,18%)

Knapperige chips met een karakteristieke goudgele kleur en kaviaar-/vissmaak 
en -geur.

Zak 150g
Doos 15 stuks

Barcode CE 8426944001149
Barcode HE 18426944151148

Bent u geinteresseerd in overige producten van Torres? Neem contact op via info@bigproducts.nl.


