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AGA säilitusgaasid aitasid tegevust laiendada
Kui valmistoitude tootja Bröderna Franzén tihendas koostööd Picadeliga, muutus
säilitusgaaside kasutamine enesestmõistetavaks. Tänu salatikaupade paremale säilivusele
võis firma Motala oma geograafilist tegevuspiirkonda märgatavalt laiendada.
Mixum AB, kellele kuulub kaubamärk Bröderna Franzén, on üks
Rootsi juhtivaid valmistoidu tootjaid. Kliente leidub nii hotellide,
restoranide kui ka toitlustusettevõtete seas, toiduainetetööstuses
ja tarbekaupade müüjate hulgas (nt Ica, Coop ja Hemköp). Ettevõte
tarnib muu hulgas pastat ja pastasegusid – keskeltläbi 2500 tonni
pastat aastas ning 600–700 tonni bulgurit, kinoad, kuskussi ja
nuudleid. Mixum pakub ka keedetud ja kooritud mune, võileivatorte
ja paljusid teisi valmisroogasid.
Säilitusgaasid annavad võimaluse tegutseda ka naaberriigis.
2015. aasta kevadel sai Picadeli Mixum AB enamusomanikuks.
Picadeli, mis on iseteenindusega salatilettide shop-in-shoplahendus, laiendas ettevõtte tootevalikut värskete salatitega ja
seetõttu muutus säilivuse küsimus tähtsaks. Mixum on kaitsegaase
kasutanud väiksemas mahus umbes 10 aastat, kuid kui algas
koostöö Picadeliga, kasvas vajadus nende järele oluliselt.
„Säilitusgaaside kasutamine on meile tingimata vajalik,“ räägib
Magnus Franzén, Mixumi tegevdirektor. Kui me kaitsegaase ei
kasutaks, säiliksid näiteks salatid kõigest 5–6 päeva. Sel juhul ei
oleks jaemüük kogu riigis ja Soomes võimalik.
Viimastel aastatel on Mixum koos Picadeliga jõudsalt kasvanud ja
Magnus Franzéni sõnutsi kavatseb ettevõte koostööd arendada.
AGA MAP-gaasid parendavad säilivust loomulikul viisil, mõjutamata
maitset, koostist ega välimust. Mixum kasutab AGA süsinikdioksiidi
ja lämmastiku gaasisegu, millest lämmastik (N2) moodustab 60%
ja süsinikdioksiid (CO2) 40%. Algul ostsime gaasi valmissegu
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balloonides ja balloonipakettides, kuid nüüd tuuakse säilitusgaasi
ettevõttesse suurte tsisternautodega. Veeldatud süsinikdioksiidi
ja lämmastiku ostmise eelis on Magnus Franzéni sõnutsi soodsam
hind, mis annab valmistoidufirmale võimaluse muu Euroopaga
konkureerida.
Miks valisite AGA oma gaasitarnijaks?
„Oleme proovinud osta kaitsegaasi konkurentidelt, kuid AGA pakub
parimat terviklahendust ja koostöö on toiminud väga hästi,“ nendib
Magnus Franzén rahulolevalt.
Mixum AB-s, mille asutas 1989. aastal perekond Franzén, on praegu
umbes 85 töötajat. Ettevõte on korduvalt pälvinud auhindu, näiteks
Ida-Götlandi aasta ettevõtja tiitli.
Loe lisa: www.brodernafranzen.se
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