® MAPAX er et registreret varemærke under The Linde Group.

Falengreen A/S: MAPAX® løsninger er både
omkostningseffektive og nemme
– Hvis man ikke emballerer eksempelvis mozzarella i beskyttende
atmosfære, bliver osten muggen inden for 2-3 dage, siger Ole
Rasmussen, produktionsleder hos Falengreen A/S. Ved at bruge
MAP-gasser, leveret af AGA, holder mozzarellaen sig i perfekt
stand i over 3 måneder.
For den danske føde- og drikkevareproducent Falengreen A/S er
pakning i beskyttende atmosfære (MAP) en essentiel del af driften.
Hvert år producerer virksomhedens 24 medarbejdere ca. 3500
tons ost. Falengreens revne osteprodukter har en markedsledende
position i Danmark, og udgør 95% af virksomhedens samlede salg.
Specialoste importeres fra hele Europa og distribueres herefter til
alle de danske grossistkæder, såsom COOP og Dansk Supermarked,
og til visse kæder i Sverige og Tyskland.
Ost er dog ikke Falengreens eneste produkt - de sælger også
forskellige andre mejeriprodukter, snacks, alkohol, nødder,
forfriskningsdrikkevarer og juice. Virksomheden er faktisk den
største leverandør af en juice under eget mærke i Danmark.
Samarbejdet kører som en velsmurt maskine
AGA har været Falengreens leverandør af MAPAX® løsninger i 10
år. Falengreen anvender nitrogen og kuldioxid til at hjælpe med
at holde deres produkter friske længere. Afhængig af ostetypen
anvendes forskellige gasblandinger. Samarbejdet med AGA går
helt uden problemer, siger Rasmussen. Ikke alene er gasserne helt
uundværlige, priserne er også bedre end hos konkurrenterne:

www.aga.dk

– Vi skal ikke engang huske at bestille mere gas, eftersom der er et
computersystem, der rapporterer gasniveauerne til AGA. Når vores
to gastanke skal fyldes op, gør AGA det, uden at vi skal kontakte
dem, fortæller Rasmussen, tydeligt tilfreds.
Virksomheden blev grundlagt af Ole Falengreen Nielsen sidst i
1980’erne under navnet DKI A/S, og fik sit nuværende navn i 2010.
Falengreen har vundet adskillige priser, herunder flere Gazellekåringer fra erhvervsavisen Børsen. Falengreen A/S er en del af
DKI-Gruppen, der består af 10 virksomheder inden for forskellige
forretningsområder.
Læs mere om www.falengreen.com
Læs mere om fordelene ved MAPAX
For yderligere information kontakt venligst:
Ole Rasmussen
Produktionsleder, Falengreen A/S
Telefon: +45 616 32 116
E-mail: ora@falengreen.com
Flemming Kay
Markedschef Fødevarer, AGA
Telefon: +45 40 54 99 10
E-mail: flemming.kay@dk.aga.com

