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Til medlemmerne.

Studietur til Tyskland og Polen i tiden 8. – 11. maj 2007
Med henblik på at give medlemmerne mulighed for at stifte bekendtskab med
forholdene og produktionen af mejeriprodukter inden for et af Tysklands største
mejeriselskaber Humana Milkunion og Arla Foods’ virksomhed i Polen, arrangerer
Danmarks Mejeritekniske Selskab og Mælkeritidende en studietur til de pågældende
lande.
Studieturen starter torsdag den 8. maj 2007 fra parkeringspladsen på Viby Torv i
Århus. Næste stop bliver Scandic Hotel i Bramdrupdam ved Kolding, hvor resterende
deltagere opsamles.
Herfra går turen via Lübeck til Neubrandenburg, hvor deltagerne overnatter på
Radisson SAS Hotel, og hvor der er arrangeret middag om aftenen.
Efter morgenmad den 9. maj, går turen til Humana Milkunions anlæg i Altentreptow,
som er selskabets største produktionsvirksomhed for fremstilling af ost. Humana Milkunion indvejer 2,7 mia. kg mælk og har knap 3.000 medarbejdere. Anlægget i
Altentreptow er et af de største osterier i Europa, med en årlig produktion på over
45.000 tons ost. Produktionen omfatter især fremstillingen af Gouda, Edamer og
Tilsiter. Anlægget producerer endvidere årligt 55.000 tons skiveskåret ost til især Aldi
og Lidl. I tilknytning til produktionen er der etableret et vallebehandlingsanlæg, der
bearbejder 35.000 tons valle årligt, men som i år udvides til en kapacitet på 80.000
tons. På virksomheden beskæftiges 400 personer.
Efter besøget går turen videre over den tysk-polske grænse til Stargard Szczecinski,
hvor vi spiser frokost. Herefter er der besøg hos en af Arla Foods’ største
mælkeleverandører i Polen, Agrofirma Witkowo i Stargard.
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Herefter går turen til Novotel i Stettin, hvor der er overnatning og middag om aftenen.
Efter morgenmad den 10. maj, besøger vi et stort supermarkedscenter Galaxy i
Stettin, for at bese udbudet af mejeriprodukter. Herefter går turen til Koszalin, hvor vi
spiser frokost og hvor mejerichef Jonna Mortensen vil give en nærmere orientering om
Arla Foods’ arrangement i Polen og deres to produktionsanlæg. Arla Foods
producerer i dag primært Mozzarella til det polske marked, men har herudover i
Tychowo et større produktionsanlæg for opskæring og detailpakning af ost. Ud over
indkøbt polsk ost modtager anlægget store mængder dansk ost, som efter opskæring
og detailpakning returneres til Danmark og det øvrige Europa.
Efter besøget hos Arla Foods i Tychowo går turen til Dzwirzyno nær Kolobrzeg, hvor
vi skal overnatte på Hotel Senator. Om aftenen er der middag i Kolobrzeg.
Efter morgenmad den 11. maj går turen tilbage mod Danmark, hvor vi forventer at
ankomme til Viby Torv kl. ca. 20.00.

Deltagelse i turen koster pr. person kr. 5.800,00, hvilket dækker transport, hotel og
alle måltider. Rejseforsikring er ikke inkl. i prisen.
./.

Tilmelding, som er bindende, bedes foretaget snarest muligt og senest så
sekretariatet har tilmeldingen i hænde den 24. april 2007. Tilmelding kan ske via
selskabets hjemmeside www.mejeritekniskselskab.dk eller ved indsendelse af
vedlagte tilmeldingsblanket.
Turen gennemføres i luksus-konferencebus og derfor er deltagerantallet begrænset til
25 personer. I tilfælde af overtegning vil tilmeldinger blive accepteret i den rækkefølge
de tilgår sekretariatet.

./.

Program for studieturen vedlægges.

Med venlig hilsen

Danmarks Mejeritekniske Selskab / Mælkeritidende

Danmarks Mejeritekniske Selskab

Mælkeritidende

Studietur til Tyskland og Polen
i tiden 8. - 11. maj 2007

Tirsdag den 8. maj 2007
Kl. 09.00

Afgang med bus fra parkeringspladsen Viby Torv i Århus

Kl. 10.00

Opsamling på parkeringsplads på Hotel Scandic i Bramdrupdam ved
Kolding

Kl. 13.00

Frokost

Kl. 19.00

Ankomst til Radisson SAS Hotel Neubrandenburg

Kl. 20.00

Middag på hotellet

Onsdag den 9. maj 2007
Kl. 08.00

Afgang fra hotellet

Kl. 08.30

Ankomst til Humana, Werk Altentreptow, 17087 Altentreptow

Kl. 13.30

Frokost på ”Maly Mlyn”, Stargard Szczecinski

Kl. 15.00

Besøg hos mælkeproducent Agrofirma Witkowo, Stargard Szczecinski

Kl.18.30

Ankomst til Novotel i Stettin

Kl. 19.30

Middag på hotellet

Torsdag den 10. maj 2007
Kl. 09.00

Afgang fra hotellet

Kl. 10.00

Besøg i supermarked Galaxy Center, Stettin

Kl. 12.30

Frokost i ”Bursztnoky Palac”, Koszalin

Kl. 14.00

Besøg på Arla Foods i Tychowo

Kl. 18.00

Ankomst til Senator Hotel i Dzwirzyno

Kl. 20.00

Middag i ”Domek Kata”, Kolobrzeg

Fredag den 11. maj 2007
Kl. 08.00

Afgang fra hotellet

Kl. 13.00

Frokost

Kl. 19.00

Ankomst til Hotel Scandic, Bramdrupdam

Kl. 20.00

Ankomst til Viby Torv, Århus

14.03.07
jmr/mp

