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OptiFreeze har beställt nytt PEF-system med högre kapacitet    
 
OptiFreeze har arbetat med att utveckla ett nytt PEF-system för att öka 
effektiviteten och kapaciteten. Det nya systemet är nu färdigutvecklat och har 
beställts hos våra underleverantörer och beräknas vara klart i december 2019.    
 
Efter tester inom segmenten OptiDry och OptiFlower drog OptiFreeze slutsatsen att 
det behövs ett nytt system som kan hantera fler produkter åt gången. OptiFreeze 
tekniska team har därför arbetat under våren och sommaren 2019 för att designa 
ett nytt system. Det nya systemet kommer att ha en högre packningshastighet 
jämfört med tidigare, vilket bl.a. innebär att det kommer att behandla fler 
produkter, som sticklingar, mer effektivt.  Det nya systemet är nu beställt och redo 
att börja tillverkas hos våra underleverantörer för leverans i december 2019. 
 
Med det nya systemet kommer effektiviteten för hela PEF-konceptet att förbättras 
och det kommer även att transportera behandlade produkter mer effektivt, vilket 
innebär att det sparar energi under användning.  Målet är att testa det nya systemet 
i industriella förhållanden så snart som möjligt så att det är redo för försäljning och 
installation hos kunder. 
 
OptiFreeze-tekniken består av två steg: Vacuum Infusion (VI) och Pulsed Electric 
Field (PEF) teknik för OptiFlower, OptiFresh och OptiFreeze applikationer. Inom 
OptiDry-segmentet används enbart PEF-teknologin. 
 
 
 
OptiFreeze AB (publ), 556844-3914, har en patenterad teknologi som bevarar smak, form 
och textur på grönsaker, frukter och bär genom hela nedfrysnings- och 
upptiningsprocessen. OptiFreeze har även utvecklat en metod som kan förlänga 
hållbarheten på grönsaker, färsk skuren frukt, blomstersticklingar och andra plantor. 
Samma teknologi kan användas för att framställa torkade varor som frukt, grönsaker, örter 
och kryddor med målet att förkorta torktiden samtidigt som smaken, doften och färgen 
bevaras. Denna teknologi öppnar upp nya affärsmöjligheter för livsmedels- och 
växtförökningsindustrin över hela världen. OptiFreeze är resultatet av en längre tids 
forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Företaget finns i Lund och aktien 
handlas på Spotlight Stock Market 
 


