® MAPAX ir The Linde Group reģistrēta preču zīme.

AGA aizsarggāzu koncepcija ļauj palielināt
darbības apjomus
Tad, kad gatavās pārtikas ražotājs Bröderna Franzén paplašināja savu sadarbību ar Picadeli,
aizsarggāzu izmantošana kļuva par pašsaprotamu lietu. Tā kā salātu izstrādājumus varēja uzglabāt
ilgāk, šis Mūtalas uzņēmums varēja ģeogrāfiski vēl vairāk paplašināt savu darbību.
Uzņēmums Mixum AB, kas izmanto preču zīmi Bröderna Franzén, ir
viens no vadošajiem gatavās pārtikas ražotājiem Zviedrijā. Tā klienti
strādā viesnīcu, restorānu un ēdināšanas nozarē, pārtikas preču
nozarē, ikdienas tirdzniecībā (tādās veikalu ķēdēs kā Ica, Coop un
Hemköp). Tostarp uzņēmums piegādā pastas un pastas maisījumus
— vidēji 2500 tonnas pastas gadā un 600-700 tonnas bulgura,
kvinojas, kuskusa un nūdeļu. Mixum piedāvā arī vārītas un lobītas
olas, sviestmaizes un dažādus citus gatavos ēdienus.

un izskatu. Mixum izmanto AGA oglekļa dioksīda un slāpekļa
maisījumu, kas satur 60 % slāpekļa (N2) un 40 % oglekļa dioksīda
(CO2). Sākumā mēs iepirkām gatavus gāzu samaisījumus balonos
un balonu saišķos, bet šodien aizsarggāzes uzņēmumam tiek
piegādātas lielās automašīnu cisternās. Pēc M.Fransena teiktā
lielākā priekšrocība, iepērkot šķidro oglekļa dioksīdu un slāpekli, ir
izdevīgākā cena, kas ļauj uzņēmumam konkurēt ar citiem gatavās
pārtikas ražotājiem Eiropā.

Aizsarggāzes ļauj uzsākt darbību arī kaimiņzemē
2015. gada vasarā par Mixum AB lielākas akciju daļas īpašnieku
kļuva uzņēmums Picadeli. Picadeli, kas izmanto koncepciju “veikals
veikalā”, kur pats var gatavot salātus, paplašināja uzņēmuma
sortimentu ar svaigiem salātiem, kas nozīmēja, ka par svarīgu kļuva
produktu glabāšanas termiņa jautājums. Jau vairāk kā 10 gadus
Mixum AB izmantojis aizsarggāzes mazākā mērogā, tomēr apjomi
būtiski pieauga pēc tam, kad paplašinājās sadarbība ar Picadeli.

Kāpēc jūs izvēlējāties AGA par savu gāzu piegādātāju?
– Esam mēģinājuši iepirkt aizsarggāzes no konkurentiem, tomēr AGA
piedāvāja labāko pilnīgo risinājumu, un sadarbība ir veikusies ļoti
labi, apmierināts konstatē M. Fransens.

– Aizsarggāzu izmantošana mums ir absolūta nepieciešamība, stāsta
Magnuss Fransens, Mixum izpilddirektors. Ja mēs neizmantotu
aizsarggāzes, tad salātu glabāšanas termiņš būtu vien 5-6 dienas.
Tādā gadījumā preces nebūtu iespējams izplatīt ne savā valstī, ne
kaimiņzemē Somijā. Pēdējos gados Mixum ir strauji audzis kopā ar
Picadeli, un M.Fransens stāsta, ka darbība paplašināsies.

Vairāk par Bröderna Franzén varat izlasīt tīmekļa vietnē www.brodernafranzen.se
Lasīt vairāk par MAPAX gāzu priekšrocībām

AGA MAP (aizsargatmosfēras iepakojums) aizsarggāzes glabāšanas
termiņu uzlabo dabīgā veidā, neietekmējot garšu, konsistenci

www.aga.lv

Uzņēmums Mixum AB, ko 1989. gadā dibinājusi Fransenu ģimene,
šodien nodarbina aptuveni 85 darbiniekus. Uzņēmums ir ieguvis
vairākas balvas, piemēram “Gada uzņēmējs Esterjetlandē”.
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