
Pressmeddelande 2018-07-23                          

   

 

 

 

 

 

EatGood: Första containerleveransen till USA utlevererad  

 
Efter en lång certifieringsprocess i väntan på godkännande så har bolaget nu levererat ut den 
första containern till USA strax efter att vi blivit slutgiltigt godkända i alla avseenden inklusive 
en fabriksinspektion. Fabriksinspektionen som ingår som en del i UL-certifiering för USA- 
marknaden blev klar i veckan, den 16:e juli, strax innan utleveransen av den första containern. 
Detta är det största steget i  bolagets historia och öppnar upp en marknad med fantastisk 
potential. Arbetet som pågått med bearbetning av kunder i USA kan nu accelereras och 
leveranser till väntande kunder kan ske. Fortsättning följer och montering av en andra 20-fots 
container med Lightfry-enheter är under byggnation och montering. 
 
Ett fantastiskt arbete har genomförts av teamet på Eatgood och vi har tagit oss fram till ett högt 
uppsatt mål avseende UL-certifieringen som ger stora möjligheter på säljsidan. Utan godkänd 
certifiering så hade denna möjligheten inte existerat! Att nu fullt ut kunna dra nytta av certifieringen och 
i samband med detta ha den första containern på väg till USA öppnar upp för en mycket spännande 
fortsättning på 2018. 
”Vi ser verkligen fram emot att kunder som väntar på sina enheter skall få sina Lightfry-enheter och att 
ringar på vattnet skall sprida sig snabbt på denna högintressanta marknad som har flest 
franchisekoncept av alla marknader och även de största kedjorna. Här kan Lightfry vara med och ta en 
plats för att skapa en förändring i branschen vilken är nödvändig, likväl som att nya möjligheter ges 
med ny Air Fry Technology” säger Henrik Önnermark, VD i EatGood Sweden AB.  
 
 
 
För ytterligare information: 
Kontakta Henrik Önnermark, VD EatGood Sweden AB, tel: 073-687 21 26, 
E-post: henrik@eatgood.se 
 
 
 
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som EatGood Sweden AB är skyldigt att offentliggöra 
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 juli 2018. 
 
 

 
   
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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