Företagsbesök BoFood, Karlshamn 20180425.
Vi hittade rätt och vi kom i tid. För många av oss var det precis som att gå
till jobbet förr i tiden. Skillnaden var givetvis att den här gången blev vi
visade till Bofood av ordförande PG Persson. Han visade på massor av
detaljer som var som förr men också på desto fler som kommit till på senare
tid. Bofood gör vegetabilisk glass under varumärket Lovice och oljor under
varumärket Kloka.

Glassen smakade alldeles utmärkt kunde vi själva konstatera när VD Bo
Funeteg bjöd oss på smakprov efter föreläsningen om företaget. Stekoljan
får vi pröva hemma hos oss själva för vi bjöds på rejäla smakprover att
använda i våra egna kök.

Marc Ljungström som är fastighetsägare och ägare till Maseco AB visade oss
sedan runt i det väldiga huset som tidigare rymde margarin- och
glassfabriken Winner. Vi passerade i rask följd Deflamo (flamskyddsmedel),
Hugo & Celine (hundglass), Brygghus 19 (öl), DGL (lutfisk), Maseco
(processanläggningar), Samhall (service), Lyckebystärkelsen, Ecobränsle
(biodiesel) och hamnade till slut i Bofoods anläggning och kontrollrum.

Produktionen pågick för fullt. Operatörerna i kontrollrummet hade god
kontakt med sina kollegor i själva anläggningen genom stora glasfönster
och genom telefon. Bofoods ambition är att alla produkter ska ha bra smak,
vara baserade på vegetabilier, ha hälsoaspekt och vara klimatsmarta. En ny
paketeringslinje var inköpt. I fabriken hade golvarbetena genomförts. Inom
kort väntades själva maskinerna och idriftsättningen planerades i
september.

Tillbaka i sammanträdesrummet fick vi fler smakprover på glass serverade
av VD Bo Funeteg. Redan är leveranser på väg till sydostasien i
fryscontainrar. Vi var övertygade när vi gick hemåt att glassen kommer att
smaka bra och svalka kunderna därborta lika bra som vi blev svalkade i
försommarkvällen
Anders Jansson
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