® MAPAX er et registrert varemerke i The Linde Group.

Falengreen A/S: Løsninger med MAPAX® –
kostnadseffektive og bekvemme
– Dersom du ikke pakker for eksempel mozzarella i en modifisert
atmosfære, vil osten mugne i løpet av bare 2-3 dager, sier Ole
Rasmussen, produksjonsleder i Falengreen A/S. Ved hjelp av
MAP-gass levert av AGA, holder mozzarellaen seg perfekt i over 3
måneder.
For det danske mat- og drikkevareselskapet Falengreen A/S, er
pakking i modifisert atmosfære (MAP) en avgjørende del av deres
virksomhet. Hvert år produserer selskapet, med sine 24 ansatte,
omtrent 2500 tonn ost. Falengreens revne oster er markedsledende
i Danmark, og genererer 95% av selskapets totalsalg. Spesialoster
importeres fra hele Europa og distribueres deretter til alle de danske
dagligvarekjedene, som COOP og Dansk Supermarked, samt til noen
kjeder i Sverige og Tyskland.
Ost er imidlertid ikke Falengreens eneste produkt – de selger også
diverse andre meieriprodukter, forhåndslaget mat, alkohol, nøtter,
brus og saft. Selskapet er faktisk den største leverandøren av privat
merkevarejuice i Danmark.
Samarbeidet går meget bra
AGA har allerede forsynt Falengreen med MAPAX® løsningen i
10 år. Falengreen bruker nitrogen og karbondioksid for å holde
sine produkter friske over tid. Gassforholdet varierer i forhold
til ostetypen. Samarbeidet med AGA fungerer smidig i følge
Rasmussen. Ikke bare er gassene ytterst nødvendig, og prisene
bedre en konkurrentenes:

www.aga.no

– Vi trenger ikke engang å huske på å bestille mer gass, ettersom
et datasystem rapporterer gassnivåene til AGA. Når våre to
gasstanker trenger påfyll, gjør AGA det uten at vi spør, forteller
Rasmussen, tydelig fornøyd.
Selskapet, som ble grunnlagt av Ole Falengreen Nielsen på slutten
av 1980-tallet, ble opprinnelig kalt DIK A/S, men ble omdøpt i
2010. Falengreen har vunnet mange priser, inkludert en rekke
Gazelle-priser fra den danske forretningsavisen Børsen. Falengreen
A/S er en del av DKI-konsernet, som består av 10 selskaper i ulike
forretningsområder.
Les mer om Falengreen
Les mer om fordeler med MAPAX
For mer informasjon kan du kontakte:
Ole Rasmussen
Produksjonsleder, Falengreen A/S
Telefon: +45 616 32 116
E-post: ora@falengreen.com
Flemming Kay
Manager Food, AGA A/S
Telefon: +45 40 54 99 10
E-post: flemming.kay@dk.aga.com

