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 Af Lars Winther 

I foråret 2016 kunne Tetra Pak fejre 
et nyt familiemedlem, da overtagel-
sen af Laude var en realitet. Efter at 
den hollandske producent af osteforme 
blev indlemmet i koncernen, kan Tetra 
Pak nu tilbyde udstyr til et komplet 
osteanlæg, hvor alt bærer Tetra Paks 
eget kvalitetsstempel. Og halvandet år 
efter indgåelsen af det nye ægteskab 
er begge parter godt tilfredse med den 
nye konstruktion.

- Det er en kæmpefordel for Laude, 
at vi nu er en integreret del af en global 
koncern med adgang til hele det store 
salgsapparat med 170 afdelinger over 
hele verdenen, siger Jan K. Mulder, 
som er direktør for salg og udvikling i 
Laude, der i 2017 var repræsenteret på 
International FOOD Contest i Herning 
for første gang. 

- Samtidigt er det vigtigt, at vi har 
bevaret vores hidtidige organisation på 
vores hovedmarkeder i Europa, hvor vi 
med 50 års historie i forvejen er veletab-
lerede som en af de markedsledende 
producenter, når det gælder osteforme, 
siger Jan K. Mulder og understreger, at 
Laude fortsat leverer osteforme til alle 
formål og mejerier – uanset om der står 
Tetra Pak på selve ostelægget.

Familieejede virksomheder
Frem til overtagelsen var Laude ejet af 
familien Rienks. Jan K. Mulder, som 
har været i Laude i 16 år, er ikke i tvivl 
om, at den svenske moderkoncerns 
tilsvarende familieejede konstruktion 
var en medvirkende faktor til salget.

Hollændere med osteforme 
trives i Tetra Pak-familien
Opkøbet af Laude med produktion af osteforme og valleopsamlingsudstyr har tilført masser af 
knowhow til Tetra Paks osteanlægskoncept. 

- Vi deler de samme værdier, som er 
præget af stabilitet og langsigtet udvik-

med markedet for gule oste – især når 
man producerer forme, der kan holde 
over 25 år, siger hollænderen.

Udviklingsafdelinger skaber 
synergi
Hos Tetra Pak er man også godt tilfredse 
med det nye familiemedlem.

- Vi har fået vores missing link på 
plads, så vi nu råder over hele paletten 

Jan K. Mulder med Laudes osteforme.

MÆLKERITIDENDE 2018 5NR. 2

med alle dele til et komplet osteanlæg. 
Det gælder lige fra indvejningen af mæl-
ken til presning af osten og håndtering 
af vallen. Det er altså et godt salgsargu-

eller tilbyde upgrade til eksisterende 
kunder, siger Kim Andersen, Cheese 
Category Manager i Tetra Pak. De to 
selskaber kendte allerede hinanden 
ret så godt, da Tetra Paks osteanlæg i 
forvejen hovedsageligt var baseret på 
forme fra Laude.

- På den måde har det været nemt at 
integrere Laude, da vi i forvejen arbej-
dede tæt sammen omkring hinandens 
tekniske udstyr, siger Kim Andersen, 
som har oplevet god synergi efter over-
tagelsen.

- Når man kobler to udviklingsafdelin-
ger sammen, får de to parter typisk øje 
på detaljer, som den anden part måske 

ikke har været tilstrækkelig opmærksom 
på. Eksempelvis har samarbejdet givet 
mere fokus på hele tømmeproblematik-
ken, hvor osten er ret skrøbelig, når den 
forlader formen, siger Kim Andersen. 
Han er også godt tilfreds med de part-
nerskabsaftaler, som hollænderne har 
taget med ind i Tetra Pak.

- Laude er meget mere end bare forme 
og valleopsamling, fordi de har samar-

andre producenter, som leverer dele til 
osteanlæg – eksempelvis hele pressetek-
nologien. Derfor har de stor know-how 
om mange elementer i ostefremstilling, 
lyder det fra Tetra Pak-chefen, som roser 

litet og parathed til at imødekomme alle 
tænkelige behov fra mejeriindustrien i 
både små og store produktionsserier. 

Fakta – Tetra Pak Danmark
Leverer emballageløsninger samt komplette 
fødevareanlæg med særlig fokus på kategorierne 
Dairy, Beverage samt Cheese - og Icecream. Her 
hjælper Tetra Pak mejerierne med alt inden-
for procesdesign, knowhow, key components og 
Technical Service. I mange af kategorierne er Tetra 
Pak førende med komplette procesløsninger fra egne Business Units og 
datterselskaber.

Udstyr til osteproduktion omfatter alle processer – lige fra indvejning 
af mælk, ostning, presning, saltning og lagring.

I Danmark håndteres udstyr til osteproduktion fra Tetra Paks kontor i 
Århus, tlf. 89 39 39 39 eller http://www.tetrapak.com/. 

Laudes valleopsamling
Laude producerer også et unikt og 
populært opsamlingssystem til valle 
under osteformene. Princippet består i, at 
osteformen placeres i en separat bakke, hvor al vallen 
kan opsamles gennem efterpresningen. Vallen opnår 
en forbedret økonomi, idet al presse-valle kan sælges 
som 1. klasses valle. Forme, låg og bakker rengøres 
efter hver cyklus og dermed er der ingen gammel valle 
i systemet. Valle i efterpressen er grobund for uønsket 
bakterievækst, men med det nye bakkekoncept skal 
ingen transportbånd eller presserør CIP vaskes efter 
hver produktionsdag, og generelt opnås en langt højere 
hygiejne i hele osteriet. 

Fakta – Laude
• Producerer osteforme i plastik 

med mikrohuller til hårde og mel-
lemhårde, gule oste. 

• Formene er typisk specialpro-

anlæg.
• Har hovedsæde i Ter Apel i det 

nordlige Holland med ca. 50 med-
arbejdere.

• Osteforme sælges både som en del 
af et samlet osteprojekt, som et 
nyt salg eller som et udviklings-
projekt, hvor et mejeri ønsker 
at afprøve Laudes nuværende 
osteforme. Kunden kan også 
have specifikke ønsker til nye 
osteforme eller behov for andre 
designløsninger. 

• I Danmark varetages salget enten 
direkte af Erik Prins og Jan K. 
Mulder, begge fra Laude, eller 
fra Tetra Paks markedsselskab 
i Danmark. 

Se mere på https://www.laude.nl/

Kim Andersen, Cheese Category 
Manager i Tetra Pak. 


