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EatGood Sweden AB med Ipinium AS i Norge som ny distributör 

 
EatGood Sweden AB har knutit till sig Ipinium AS med huvudkontor i Oslo som ny distributör i 
Norge för distribution av Lightfry och andra produkter som Eatgood tillhandahåller. 
 
Med Ipinium AS erfarenhet och mångåriga närvaro av deras personal i olika roller hos andra stora 
aktörer inom branschen, på den norska marknaden kring restaurantutrustning, ser vi fram emot ett 
givande och tätt samarbete. ”Svenska produkter är populära i Norge och Norge är ju en av de absolut 
största exportmarknaderna för Sverige. Eatgood ser definitivt en stor potential på den norska 
marknaden för Lightfry.” – säger VD Henrik Önnermark.  
 
Enligt Ipinium och deras VD Elling Ånneland så är det självklart en fördel för konsumenterna i att 
kunna få en mer hälsosam produkt serverad till sig. För personalen som får arbeta med Lightfry och 
Airfry Technology istället för oljefritösen så slipper de andas in luft med oljedimma och för ägarna så 
blir det totalt sett en bättre ekonomi. ”Lightfry är en produkt som skapar tre vinnare” – Säger Elling 
Ånneland 
Elling Ånneland inviterar alla serveringsställen/restaruanger i Norge till att kontakta Ipinium direkt för 
att få vara med och testa hur det är att fritera bl.a pommes frites utan olja. 
Kontakta Ipinium för test på post@ipinium.no eller ring 918 93 450. 
 
Vi ser fram emot ett tätt samarbete där vi gemensamt kan lyfta fram alla fördelar med Lightfry och 
dess unika ”Air Fry Technology” på en mycket intressant marknad med speciella krav avseende 
service, support och installationer. På en marknad som Norge med begränsningar och restriktioner 
avseende oljefritering så ser vi med stort intresse på den fortsatta utvecklingen och den intressanta 
norska marknaden. 
 
  
 
För ytterligare information kontakta: 
Henrik Önnermark, VD EatGood Sweden AB, tel: 073-687 21 26, E-post: henrik@eatgood.se 

Elling Ånneland, VD Ipinium AS, mobil +47 918 934 50, post@ipinium.no 

 
 
 
 
   
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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