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USPASTORP. Att driva 
företag ute på lands-
bygden har sina förde-
lar.

Fråga Mia Glennbrant 
hon vet.

– Vi kan hålla nere 
våra fasta kostnader 
och därmed erbjuda 
ett bra pris på den mat 
som vi levererar.

Mias Catering grundades 
för 18 år sedan. Det var Mia 
Glennbrants make som tyckte 
att hon borde starta eget och 
jobba på egen hand. Så blev 
det också. 

– Jag började i väldigt liten 
skala och de tre första åren 
skötte jag min rörelse paral-
lellt med mitt ordinarie jobb 
på Ahlströms Konditori i Gö-
teborg, berättar Mia som tidi-
gare under sitt yrkesverksam-
ma liv även tjänstgjort på olika 
restauranger.

Sortimentet utvecklas
– Inledningsvis gjorde jag 
enbart smörgåstårtor, land-
gångar och söta tårtor, men 
allt eftersom åren gått har sor-
timentet utvecklats. Numera 
står även bufféer, soppor, pajer 
och luncher på menyn. Vi har 
ett avtal med två förskolor i 
kyrkans regi dit vi levererar 
mat fyra dagar i veckan.

Mia är inte längre ensam 
att sköta verksamheten. Hon 

har sällskap i köket av Marlén 
Karlsson och Johanna 
Eklund.

– Det krävs för att klara av 
alla beställningar som kommer 
in. Precis som många andra 
företag märkte vi av lågkon-
junkturen förra året, men nu 
har det återgått till det norma-
la. De tre inledande månader-
na på året är alltid lite lugna-
re, men sedan tar det ordentlig 
fart när konfirmationer, skol-
avslutningar och andra festlig-
heter står för dörren, säger Mia 

Glennbrant.
– Vi har att göra sex dagar 

i veckan och det är unge-
fär fifty-fifty mellan företags- 
och privatkunder. I början av 
veckan är det mest beställning-
ar från företag medan fredag 
och lördag domineras av pri-
vatkunder.

Vad är det som efterfrågas 
mest i ert sortiment?

– Det är vår smörgåstår-
ta med lax och räkor. Den 
toppar listan följt av prinsess- 
och gräddtårta och på tredje 

plats kommer vår buffé.
– Vi försöker hela tiden att 

utveckla och förnya vårt utbud. 
Kunderna får gärna komma 
med egna önskemål, så fixar 
vi det, säger Marlén Karlsson.

Inga nackdelar
Den lantliga miljön är bedå-
rande vacker och Mia Glenn-
brant ser inga nackdelar med 
att ligga lite avsides.

– Några spontanbesökare 
får vi ju inte, men kunderna 
har lärt sig att hitta hit. Många 

är avundsjuka när de konstate-
rar vilken finns utsikt vi har. 
Vi skaffar oss en konkurrens-
fördel med priset och nöjda 
kunder gör att vårt varumärke 
sprids från mun till mun. Det 
är inte bara alebor som nytt-
jar våra tjänster. Vi får åter-
kommande beställningar från 
kranskommunerna.

I höstas påbörjades en ut-
byggnad av Mias Caterings 
fastighet i Uspastorp. Projek-
tet är mer eller mindre klart 

och bara små detaljer åter-
står innan arbetet är helt fär-
digställt.

– Det var påpekanden från 
miljö- och hälsoskyddskonto-
ret som föranledde utbyggna-
den. Vi har skapat ett särskilt 
bakrum, renseri och omkläd-
ningsrum för personalen. Nu 
är det betydligt mer lättarbetat, 
säger Mia Glennbrant.

Mias Catering har alltid något gott att leverera
– Smörgåstårtan fortfarande populärast
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Johanna Eklund, Mia Glennbrant och Marlén Karlsson på Mias Catering har fullt upp för det 
mesta. Smörgåstårtan med räkor och lax toppar försäljningslistan.

Mia Glennbrant visar upp det omtalade brytbrödet som 
många kunder efterfrågar. 

Vi säljer och arbetar med 
alla typer av material
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Vi har kapacitet 
för fordonslängder 

upp till 18 meter

Vi samarbetar med alla försäkringsbolagVi samarbetar med alla försäkringsbolag

Vi är LE-godkända!Vilket betyder att vi arbetar med färger som är bättre för miljön.

Vi är LE-godkä
Vilke

Vi har kapacitet
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