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Lightfry har börjat installeras inom US Army 

Lightfry 12U har sålts och installerats på Fort Lee och Fort Bragg i USA som är anläggningar inom US Army. 
I dagsläget så rör det sig om tre enheter med ytterligare två för installation under första halvan av 
september. US Army är och en mycket intressant kund avseende potential men också genom deras intresse 
och engagemang för hälsa och mer näringsrik och riktig mat. 
 
US Army har bearbetats under en lång tid sedan 2017, efter första kontakten, och nu har vår distributör i USA 
HB Specialty foods kommit vidare till ett stadium och fas då ytterligare beställningar har erhållits. Detta är en 
kund som Eatgood och HB Specialty foods har bearbetat gemensamt på USA marknaden och målsättningen är 
givetvis att få sälja in mycket fler enheter till US Army då potentialen, behovet och intresset är stort. 
”Lightfry som produkt är mycket intressant för militären som t.ex armén, flygvapnet och marinen. Marknaden 
finns i andra länder än USA vilket gör detta spåret väldigt spännande. Detta ligger rätt i tiden och Lightfry ligger 
rätt i tiden med värden som hälsa, matkvalitet, miljö, säkerhet, bättre ekonomi etc – säger Henrik Önnermark, 
VD på Eatgood Sweden AB” 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Henrik Önnermark, VD EatGood Sweden AB 
Telefon: 0736-87 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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