
Små restauranter og cateringbedrifter har 
ikke hatt sjans til å konkurrere med de store 
industrikjedene – før nå. Easybag-poser fra 
Engskov Emballasje er i ferd med å endre 
hele bransjen.

Nedkjøling og oppvarming 
av mat har lenge vært et 
stort problem for de mindre 
cateringbedriftene rundt om 
i Norge. De har ikke hatt mu-
ligheten til å kjøle ned mat 
like fort som industrikjedene, 
og dermed har holdbarhets-
datoen vært mye kortere. Det 
er nå i ferd med å endres, på 
grunn av aluminiumsposene 
fra Enskov.

Den lokale Arendal-restau-
ranten og cateringbedriften 
Gørr Go Mad har nettopp 
begynt å bruke Easybag, 
og forskjellen fra tidligere 
oppbevaringsalternativer er 
enorm.

– Det er et fantastisk produkt, 
sier Kenth Solheim, mannen 
bak Gørr Go Mad.

Oppdaget revolusjonerende 
fordel
Solheim har drevet catering-
firmaet siden 1990, og har 
sett en uheldig utvikling i 
bransjen der de store industri-
kjedene har tatt mer og mer 
over. De mindre firmaene har 
rett og slett ikke hatt sjans til å 
henge med, på grunn av for 
dårlige nedkjølingsalterna-
tiver. Det endret seg når de 

fikk øynene opp for Easybag.
– Jeg så de først på Face-

book, og så fikk vi være en 
av de første som begynte å 
bruke det, sier han.

Og takket være sørlands-
bedriften fikk også Engskov 
øynene opp for en uopp-
daget egenskap ved deres 
egne poser.

– De hadde jo ikke sett det 
aller viktigste med posene! 
Visst er det greit at de er lette 
å stable, at maten blir pent 
presentert, og at innpaknin-
gen tåler mer – men for oss 
var grunnen noe helt annet. 
Det aller viktigste med Easy-
bag er at vi kan produsere 
mat lenge i forveien, fordi vi 
får pakket den mens den er 
varm, og da får maten mye 
lengre levetid, sier Solheim.

Enorm forskjell

For mens vanlig nedkjøling 
kan ta over ti timer på en 
gryte med suppe, kjøles 
den flytende maten ned på 
2 timer med Easybag. Det 
betyr at tiden maten befinner 
seg i en temperatur mellom 
70 og 20 grader reduseres – 
og det gir enorme utslag på 
holdbarheten.

– Da kan maten vare så 

lenge som to-tre måneder, 
i stedet for to-tre dager. Det 
er rett og slett flere måneder 
forskjell. Ingen har tenkt på at 
vi kan sveise igjen posene på 
denne måten. Vi kan vaku-
umpakke varm flytende mat 
for første gang, ved hjelp av 
Easybag-posene og den nye 
maskinen. Dette produktet vil 
endre bransjen for alltid, sier 
han.

De store industribedriftene 
har hatt muligheten til å 
kjøle ned kjapt med dyre 
kjøleanlegg og pakking av 
varm mat med nitrogengass. 
Easybag gjør nå det samme 
mulig for vanlige små norske 
bedrifter. Før kunne man 
bare vakuumpakke kalde 
retter – med Easybag kan 
man gjøre det samme med 
varm mat.

– En sommerrestaurant kan 
lage maten klar flere uker i 
forveien, og man slipper å 
stå natta lang for å gjøre klar 
maten. Og vi kan forberede 
surkålen vår til jula allerede i 
oktober. Da slipper kokkene 
våre å jobbe overtid, noe 
som både er positivt for kok-
kene og bedriften.

Aldri mer utsolgt
Den lange holdbarheten gjør 
også at bedriften slipper å 
være redd for å produsere 
for mye mat. Det reduserer 
matsvinn, og ordet «utsolgt» 
vil heller aldri igjen bli sagt 
på Gørr Go Mad.

– Nå kan vi lage så mye vi 
vil, pakke det varmt, og kjøle 
det raskt ned. Vi må ikke 
kaste noe lenger, og går ikke 
tom for mat. «Utsolgt» er det 

– Et produkt som vil endre  
cateringbransjen for alltid

Det er stor forskjell på 
både holdbarheten på en 
Easybag-pose (t.v.) og en 
vanlig vakuumpose (t.h.).

Fordeler med Easybag:
• Lengre holdbarhet – kan produsere mat tidligere
• Enkel oppvarming – maten blir ikke svidd
• Solid materiale – mindre svinn
• Går aldri tom – økende salg
• Mange økonomiske fordeler
• Praktisk oppbevaring

Posene kjøles enkelt 
og kjapt ned i vann. 
Tiden temperaturen 
er mellom 70 og 
20 grader minker, 
noe som gjør at 
holdbarheten øker 
betraktelig.



verste folk hører, og før var vi 
utsolgt for mange av varene 
våre på slutten av dagen. 
Det tapte vi på, og nå slipper 
vi det.

Solheim tror Easybag er et 
av de viktigste produktene 
som har kommet til catering-
bransjen.

– Jeg tror denne måten å 
emballere på kan redde vel-
dig mange små cateringbe-
drifter, og mange små kafeer. 
Det er så små marginer at 
et slikt produkt kan hjelpe 
veldig. Lokale bedrifter som 
har slitt økonomisk kan faktisk 
klare å tjene penger på 

grunn av Easybag-posene, 
sier han.

Økonomisk er det heller 
ikke en voldsom investering.

– Vi har ikke råd til store 
maskiner med gassveising, 
som industrien bruker, men vi 
har råd til den lille sveiselista 
og Engskov sine poser. Det 
har vi alle råd til. Grunnen til 
at mange har vært nødt til 
å legge ned overalt er fordi 
de ikke har klart å konkurrere 
med de store kjedene. Det 
kan de nå!

– Vil tjene 200.000 kroner
Og oppvarming er også 
revolusjonerende enkel 
med Easybag. Den solide 
emballasjen kan puttes rett 
i en dampovn, eller enkelt 
og greit varmes opp i varmt 
vann.

– Det er idiotsikkert, og gjør 
det enkelt å varme opp for 
hvem som helst. I stedet for å 
varme opp i en gryte, der det 
lett blir svidd, kan man varme 
opp maten i posene. Det er 
så mye mat som blir brent på 
kjøkken rundt om, men det 
vil aldri skje med Easybag. 
Og det går raskere også, på 
grunn av aluminiumsbeleg-
get. Det er så mange forde-
ler, sier han.

Etter bare noen måneder 
med Easybag, ser Kenth 
Solheim allerede potensialet 
for store inntjeninger.

– Jeg vil tro at vi vil kunne 
tjene nesten 200.000 kroner i 
året på å bruke disse posene, 
avslutter Gørr Go Mad-sjefen.

Easybag-posene fra 
Engskov Emballasje fylles og 
sveises enkelt tett med denne 
maskinen.

Kenth Solheim startet Gørr Go Mad i 1990. Aldri før har han vært 
borti et slikt produkt, som han nå tror kan være med å redde 
lignende bedrifter.  Alle fotos: Espen Solli

De revolusjonerende 
aluminiumsposene 
fra Engskov gjør at 
bedrifter som Gørr Go 
Mad kan lagre varme 
flytende matretter som 
supper og lapskauser 
mye lengre enn vanlig.
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