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AGAs skyddsgaskoncept ledde till utökad verksamhet
När färdigmatstillverkaren Bröderna Franzén fördjupade sitt samarbete med Picadeli blev
användningen av skyddsgaser en självklarhet. Tack vare bättre hållbarhet på salladsvarorna
kunde Motala-företaget utöka sitt geografiska verksamhetsområde avsevärt.
Mixum AB som driver varumärket Bröderna Franzén, är en av
Sveriges ledande tillverkare av färdigmat. Kunderna finns inom
hotell-, restaurang- och cateringbranschen, livsmedelsindustrin och
dagligvaruhandeln (med butikskedjor som Ica, Coop och Hemköp).
Företaget levererar bland annat pasta och pastablandningar – i snitt
2500 ton pasta/år och 600–700 ton bulgur, quinoa, couscous och
nudlar. Mixum erbjuder även kokta och skalade ägg, smörgåstårtor
och ett flertal andra färdigrätter.
Skyddsgaserna möjliggör verksamhet även i grannlandet
Under våren 2015 blev Picadeli majoritetsägare i Mixum AB.
Picadeli, som är en shop-in-shop-lösning med salladsdiskar för
självplock, utökade företagets produktsortiment med färska
sallader, vilket ledde till att hållbarheten blev en viktig fråga. Mixum
har använt skyddsgaser i mindre skala i ungefär 10 år, men i och
med det utökade samarbetet med Picadeli ökade behovet avsevärt.
– Användningen av skyddsgaser är en absolut nödvändighet för
oss, säger Magnus Franzén, VD för Mixum. Om vi inte använde
skyddsgaser, skulle till exempel salladerna ha en hållbarhet på
endast 5–6 dagar. Då skulle distribution runt om i landet och till
Finland inte vara möjlig.
De senaste åren har Mixum växt kraftigt tillsammans med Picadeli
och enligt Magnus Franzén kommer företagen att utveckla
verksamheten.

www.aga.se

AGAs MAP-gaser förbättrar hållbarheten på ett naturligt sätt, utan
att påverka smak, konsistens eller utseende. Mixum använder en
blandning av AGAs koldioxid och kväve, där kväve (N2) står för 60
% och koldioxid (CO2) för 40 %. I början köpte vi färdigblandad gas
på flaskor och paket, men i dag levereras skyddsgasen till företaget
i stora tankbilar. Största fördelen med att köpa flytande koldioxid
och nitrogen är enligt Magnus Franzén det förmånligare priset,
som möjliggör att färdigmatsföretaget kan konkurrera med övriga
Europa.
Varför valde ni AGA till er gasleverantör?
– Vi har testat att köpa skyddsgas från konkurrenter, men AGA
erbjuder den bästa helhetslösningen och samarbetet har fungerat
mycket bra, konstaterar Magnus Franzén nöjt.
Mixum AB som grundades år 1989 av familjen Franzén har idag
cirka 85 anställda. Företaget har vunnit flera utmärkelser, som till
exempel ”Årets företagare i Östergötland”.
Läs mer om Bröderna Franzén på: www.brodernafranzen.se
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