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Pressmeddelande från EatGood Sweden AB 

Borås den 25 maj 2020 

 

Eatgood – Fortsatt expansion för Lightfry med Bless Burgers  

Eatgood har fått den fjärde ordern på Lightfry-enheter till konceptet Bless Burgers. Åter igen avser det fyra 

stycken Lightfry- enheter som har beställts för luftfritering av pommes frites, sweet potato fries, 

kycklingvingar, chillicheese nuggets och chicken nuggets för att nämna några produkter. Denna gången sker 

installation i Mariestad i en tidigare fastfoodkedjas lokaler där det nya hamburgar-konceptet fortsätter sin 

expansion. Först ut var Uddevalla och därefter kom Vänersborg där konceptet Bless Burgers öppnade sin 

andra anläggning. I detta nya koncept har oljefritöserna ersatts av Lightfry-enhter som använder sig av Air 

Fry Technology, fritering med luft istället för olja. Beställning avser fyra Lightfry standard enheter till 

ordinarie listpris för återförsäljare/storkund. Totalt hittills 16 Lightfry enheter sålda och bolaget ser 

möjligheter till fortsatt expansion med Bless Burgers. 

Möjligheten med Lightfry att fritera men även att ångkoka, grilla samt rosta olika produkter skapar oanade 
möjligheter för restaurangköken och öppnar många nya möjligheter till att servera mat med optimerad kvalitet 
och smak. Trenden med hälsosammare men även  mer vegetariska och veganska inslag i menyerna ökar, då 
efterfrågan framför allt bland den yngre publiken väljer dessa, vilket passar Lightfry och AirFry Technology 
mycket väl. ”Att få en riktigt stor referenskund med flera anläggningar innehållandes fyra Lightfry-enheter i 
varje anläggning i Västsverige är riktigt inspirerande och vi ser fram emot ett gott samarbete.  Denna typ av 
kunder och deras intresse och nyfikenhet av nyare teknik på fokus mot hälsosammare och bättre mat likväl 
som säkerhet i sina restaurangkök kommer att följas av många andra” – säger Henrik Önnermark, VD på 
Eatgood Sweden AB 

 

Denna information är sådan information som EatGood Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt 

EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 

försorg, för offentliggörande den 25 maj 2020. 

 

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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