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Till: ulfibor@outlook.com
Ämne: Mejeritekniskt Forum föreningsbrev

FÖRENINGSBREV 

Hej Ulf 

Sommaren har tack och lov inte gett sig ännu men för de flesta är vi tillbaka i vardagen. Jag vill passa på och 

påminna om kommande arrangemang. Det är ofta trångt i kalendrarna så gör plats nu för det som du vill delta i! 

1. Studiebesök hos Wermlands Mejeri och Grådö Mejeri den 22 – 23 november. Information om detta samt 

anmälningsformulär finner du på vår hemsida. 

2. CIP-symposium den 15 november  på Alfa Lavals anläggning i Ishöj utanför Köpenhamn. Programmet är inte 

100 procent spikat men ser ut så här: 

 

Kostnaden för symposiet är preliminärt 2500 kronor. Bevaka vår hemsida, för så snart allt är bekräftat lägger 

jag ut anmälningsformuläret på webben. 

3. Tillsammans med Svenska Dryckesakademien arrangerar vi en heldag med rubriken ”Mervärden för mjölk” i 

Lund den 31 oktober. Också här är programmet inte helt färdigt, men så här långt lyder det: 

10.00 Välkomna och presentation av deltagarna  

10.10 Svenska Dryckesakademien Claes Wernerson, 
Qvänum Mat & Malt 

10.20 Mejeritekniskt forum  

10.30 Synen på mjölkens mervärden i Sverige 
genom historien 

Håkan Jönsson, Lunds 
universitet 

10.50 Mjölkens mångfald i världen Nån från TetraPak 
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11.10 Getmjölk – en ny produkt i mejerikylen Malin Jacobsson, 
DalsSpira mejeri 

11.30 LUNCH  

12.30 Mjölkmarknaden Anna-Karin Karlsson, 
Norrmejerier 

12.50 Mjölken som hälsodryck Marie Paulsson, Lunds 
universitet 

13.10 Mjölken som näring Nån från LRF Mjölk 

13.30 Mjölken som hållbarhetsbärare Lennart E. Bengtsson, 
Wapnö 

13.50 FIKA  

14.10 Innovativa drycker med mjölk Kimmo Rumpunen, SLU 

14.30 Mjölken som kulturbärare och mervärdet av 
ursprung 

Martin Ragnar, 
Teoretikertjänst 

14.50 Diskussioner vid cafébord  

15.30 Redovisning av cafédiskussioner  

15.50 Concluding remarks Marie Paulsson 

16.00 SLUT  
 

Bevaka vår hemsida, för så snart allt är bekräftat lägger jag ut anmälningsformuläret på webben. 

När det gäller de som redan anmält sig till Wermlands Mejeri och Grådö-arrangemangen skickar jag idag ut 

bekräftelser på anmälan. Om du anmält dig och inte får någon bekräftelse under dagen, maila mig. 

Till sist, nyhetsnotiserna försöker jag uppdatera till varje fredag kl 8. Surfa in på vår hemsida och läs. 

Ulf 

Webmaster 


