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Til medlemmerne.

Vedr.: Virksomhedsbesøg på Arla Foods, Nr. Vium Mejeri og Danmark Protein.
Efter velvillig indstilling fra Arla Foods, gennemfører Danmarks Mejeritekniske Selskab
et besøg på de to virksomheder
fredag den 28. september 2007 kl. 10.00
på adressen Sønderupvej 24 – 26, 6920 Videbæk.
Nr. Vium Mejeri blev oprindelig grundlagt i 1907, som et selvstændigt andelsmejeri og
blev fusioneret ind i MD Foods i 1970.
På virksomheden er Arla Foods’ produktion af fisket ost blevet samlet, idet der årligt
produceres ca. 34.000 tons Havarti, Esrum og Port Salut i både skorpefri og
kitbehandlede varianter.
På virksomheden er der løbende sket en række udvidelser, og specielt er der inden
for de seneste år etableret moderne faciliteter for slicening og pakning af skiveskåret
ost. På virksomheden er der ca. 450 personer ansat.
Danmark Protein blev etableret i 1980 som nabo til Nr. Vium Mejeri med henblik på at
kunne oparbejde vallen fra osteriet. Tidligere blev vallen fra ostemejerierne typisk kørt
tilbage til landmanden, som brugte den som husdyrfoder, men med en voldsomt
voksende osteproduktion i 70’erne, voksede mængden af valle, så det blev et problem
for miljøet. Samtidig fandt man imidlertid ud af, at valle indeholder nyttige
proteinstoffer, som kan anvendes i en lang række produkter.
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Danmark Protein modtager således i dag vallen fra de fleste osterier i såvel Danmark
som Sverige, og på virksomheden forarbejdes vallen til proteinkoncentrat og
mælkesukker. Der indvejes årligt omkring 700.000 tons valle og vallekoncentrat på
Danmark Protein, svarende til over 2,5 mia. kg valle. Af vallen fremstiller Danmark
Protein 140 forskellige produkttyper i form af valleproteinkoncentratprodukter,
permeat/laktose- produkter og funktionelle mælkeproteinprodukter. På virksomheden
er der ansat 180 personer.
Arrangementet indledes med en kort velkomst, hvorefter der er rundvisning på
henholdsvis Nr. Vium Mejeri og Danmark Protein.
Efter afslutningen af de to rundvisninger kører deltagerne til Westergaards Hotel i
Videbæk, hvor der er frokost. Efter frokost vil der blive orientering om Nr. Vium Mejeri
og Danmark Protein.
Deltagelse i arrangementet koster pr. person kr. 995,00 for aktive medlemmer af
selskabet og kr. 1.495,00 for ikke-medlemmer.
./.

Tilmelding bedes foretaget snarest muligt og senest så selskabet har tilmeldingen i
hænde den 21. september 2007. Tilmelding kan ske via selskabets hjemmeside på
www.mejeritekniskselskab.dk eller ved indsendelse af vedlagte tilmeldingsblanket.
Betaling skal først ske ved anfordring, der samtidig er bekræftelse på deltagelse. Da
deltagerantallet i virksomhedsbesøget er begrænset, sker optagelse i den rækkefølge,
hvori tilmeldingerne kommer til sekretariatet.

./.

Program for arrangementet vedlægges.

Med venlig hilsen
DANMARKS MEJERITEKNISKE SELSKAB

DANMARKS MEJERITEKNISKE SELSKAB

PROGRAM
Virksomhedsbesøg på Arla Foods, Nr. Vium Mejeri og
Danmark Protein
fredag den 28. september 2007

Kl. 10.00

Ankomst til Arla Foods, Sønderupvej 24 – 26, 6920 Videbæk
Velkomst
Rundvisning på henholdsvis Nr. Vium Mejeri og Danmark Protein

Kl. 12.30

Afgang til Westergaards Hotel, Bredgade 12, 6920 Videbæk

Kl. 13.00

Frokost

Kl. 13.45

Orientering om Danmark Protein og Nr. Vium Mejeri

Kl. 15.00

Afslutning

