
 

                             

 

 

 

Nyhetsmeddelande 2017-06-07 

 

Eatgood Sweden AB (publ): 
Mycket positiv respons på NRA Show i USA  
 

Mycket positiv respons från NRA Show, Chicago, 20-23 maj 
Eatgood ställde tillsammans med vår samarbetspartner tillika distributör, HB 
Specialty Foods, ut på NRA Show i Chicago den 20-23 maj. Vi kunde inte förutse det 
enorma intresse som vår monter med Lightfry skapade hos så många stora aktörer. 
Vi kan konstatera att i USA har man levt med problematiken som fastfood har 
medfört med avseende på övervikt, sjuklig fetma och ohälsa under en väldigt lång tid 
och nu måste det till förändring. Hälsa, miljö samt "mätt på rätt sätt" är de trender 
som väger tyngst just nu och det talar för oss och Lightfry som produkt. 

  
Vi kan också konstatera att intåget på marknaden avseende konsumentprodukter som friterar utan 

olja har haft ett kraftigt genomslag på marknaden. Nu letar dessa personer i branschen, som nu 

privat börjat fritera med airfryers, efter kommersiella enheter och där kommer vi helt rätt in i 

bilden. 

 

Detta  var första gången som vi ställde ut i Nordamerika och detta var ett steg i vår strategi för att 

ta oss in på den viktigaste marknaden för restaurangutrustning. Vi kan bara konstatera att detta 

steg var helt rätt och vi kan inte önska oss en bättre mässa. 

 

Vi har kickstartat vårt certifieringsarbete tillsammans med Intertek för att bli godkända enligt 

Nordamerikansk ETL och UL standard. Vi räknar med att ha det klart under augusti/september 

månad 2017  för att därefter direkt kunna dra igång med leveranser under oktober månad i år.  

 

Antalet kedjor och större kunder i USA är omfattande och det är även här vi hittar flest kedjor och 

franchise koncept. Mängden av stora kedjkunder är slående och det finns gott om dem. Många 

sådan som man aldrig hört talas om. 

Tillsammans med HB Specialty Foods och deras nätverk och kontakter ser vi fram emot 

uppföljning av mässan och möjligheterna som den kommer ge Eatgood i denna vår första insats 



på väg in på den viktiga Nordamerikanska marknaden, tillsammans med många möten på 

Nordamerikansk mark. 

 
 
För ytterligare information: 
Kontakta Henrik Önnermark, VD EatGood Sweden AB, tel: 073-687 21 26, 
E-post: henrik@eatgood.se 
 
 
 
 
   

 
Kort om EatGood 
EatGood Sweden AB har utvecklat Lightfry-ugnen för att tillaga mat så som pommes frites utan 
frityrolja, vilket påverkar arbetsmiljön positivt för de som arbetar i restaurangköken men framförallt ger 
betydligt nyttigare mat för konsumenterna. EatGood står inför en kommande expansion av 
verksamheten med möjlighet till försäljning på en internationell marknad till ett antal större kunder 
inom snabbmatsbranschen och restaurangbranschen samt andra matställen så som skolor, sjukhus, 
och personalmatsalar 
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