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Vad är din affärsidé?
Jag driver Karlshamn Yoghurt UF.
Min affärsidé är att själv tillverka och
sälja en yoghurt som är fri från alla
konserveringsmedel och ämnen som
jag inte tycker tillhör
yoghurtkulturen. Min yoghurt har
inga tillsatta smaker och är fri från
socker.
Mjölken jag använder kommer från
lokala bönder, allt i företaget är miljövänligt och är närproducerad i liten skala.
Hur kom du på din affärsidé?
Under min uppväxt har vi alltid ätit yoghurt som vi gör hemma själva, det är en självklarhet för mig, men
många andra tror knappt att man kan göra yoghurt själv... Vi har haft detta recept inom familjen i flera
generationer. Vi diskuterade det hemma och det har funnits inom släkten i minst 150 år! Därför är min idé
unik och jag vill gärna att många andra ska få smaka och testa min produkt!
Miljövänlig, närproducerat och nyttig mat är väldigt populärt idag, det finns alltså en marknad och jag tror
att produkten kommer efterfrågas.
Vem är du och vad gör du företaget?
Jag heter Ahmadullah Hakimy men kallas för Mano och är VD i företaget, men eftersom jag är ensam så gör
jag allt på egen hand. Jag är 18 år och går sista året på Naturvetenskapliga programmet på Väggaskolan i
Karlshamn. UF-företaget driver jag som mitt gymnasiearbete och i kursen Entreprenörskap och Företagande.
Jag är en aktiv person som tränar mycket. Kost är något som är viktigt för mig, medan många av mina
vänner köper proteinpulver för att dricka vid träning, så dricker jag min yoghurt, den är nyttigare, mer
proteinrik och framförallt naturlig!
Vad ser du mest fram emot under UF-året?
Att det ska gå så bra som möjligt för mitt företag och att kunder ska få veta hur unik denna produkt är, det är
inte vilken yoghurt som helst. Jag har valt att skänka 5% av min vinst
till Cancerfonden, och ser fram emot att själv få bidra, även om det är
i liten skala, för att motverka denna hemska sjukdom!
Mål med UF-året?
Ett av mina största mål är att lära mig så mycket som möjligt om
företagande, jag har redan nu planer på att fortsätta med företagande
efter gymnasiet!
Kontakt: Karlshamnyoghurt@yahoo.com
Tel: 0736257809

