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AGA’s MAPAX® koncept førte til udvidet aktivitet
Da færdigretsproducenten Bröderna Franzén udvidede sit samarbejde med Picadelia, blev anvendelsen
af MAP-gasser en selvfølgelighed. Takket være en bedre kvalitet og holdbarhed på salatvarerne
kunne Motola-forretningen udvide sit geografiske forretningsområde betydeligt.
Mixum AB, som driver varemærket Bröderna Franzén, er en af
Sveriges førende producenter af færdigretter. Kunderne findes i
hotel-, restaurations- og cateringbranchen, levnedsmiddelindustrien
og dagligevarehandlen (med butikskæder som ICA, Coop
og Hemköp). Virksomheden leverer blandt andet pasta og
pastablandinger - i snit 2500 ton pasta om året og 600-700 ton
bulgur, quinoa, couscous og nudler. Mixum leverer endda kogte og
pillede æg, smørrebrødstærter og flere andre færdigretter.
MAP-gasserne muliggør aktiviteter selv i nabolandet
I foråret 2015 blev Picadeli majoritetsejer af Mixum AB. Picadeli,
som er en shop-in-shop-løsning med salatdiske, hvor man kan
blande sin egen salat, udvidede virksomhedens produktsortiment
med friske salater, hvilket betød, at holdbarhed blev et vigtigt
spørgsmål. Mixum har anvendt MAP-gasser i et mindre omfang
i omkring 10 år, men med det øgede samarbejde med Picadeli
voksede behovet betydeligt.
– Anvendelsen af MAP-gasser er en absolut nødvendighed for os,
siger Magnus Franzén, som er CEO for Mixum. Hvis vi ikke anvendte
MAP-gasser, ville salaterne eksempelvis have en holdbarhed på blot
5-6 dage. I så fald ville det ikke være muligt med distribution rundt
i landet og til Finland, som vi kan nå nu. De seneste år er Mixum
vokset betydeligt sammen med Picadeli, og ifølge Magnus Franzén
vil virksomheden udvikle forretningen yderligere.

www.aga.dk

AGA’s MAP-gasser forbedrer kvaliteten og holdbarheden på
naturlig måde uden at påvirke smag, konsistens eller udseende.
Mixum anvender en blanding af AGA’s kuldioxid og kvælstof,
hvor kvælstof (N2) står for 60 % og kuldioxid (CO2) for 40 %. I
starten købte vi færdigblandet gas på flasker og i batteri, men
i dag leveres pakkegasserne til virksomheden i store tankbiler.
Den største fordel ved at købe flydende kuldioxid og nitrogen er
ifølge Magnus Franzén de gunstige priser, som gør det muligt for
færdigmadsvirksomheden at konkurrere med resten af Europa.
Hvorfor valgte I AGA som gasleverandør?
– Vi har prøvet at købe pakkegas fra konkurrenter, men AGA leverer
den bedste helhedsløsning, og samarbejdet fungerer rigtig godt,
konstaterer Magnus Franzén fornøjet.
Mixum AB, som blev grundlagt i 1989 af familien Franzén, har i dag
cirka 85 medarbejdere. Virksomheden har vundet flere priser, for
eksempel som ”Årets virksomhed i Östergötland”.
Læs mere om Bröderna Franzén på: www.brodernafranzen.se
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