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 Kort fortalt 
Øko-mælk vokser i Europa
Danmark, Sverige, Østrig, Frankrig og Tyskland – de fem stør-
ste lande, når det gælder produktion af øko-mælk, oplevede 
alle en markant stigning i den økologiske mælkeproduktion 
fra 2016 til 2017. Den højeste stigning på 17 pct. fandt sted 
i Tyskland, som dermed kom op på 930 mio. kg øko-mælk. 
Det skriver www.mejeri.dk. 

I Danmark blev der i 2017 produceret omkring 575 mio. 
kg øko-mælk – ny rekord og en fremgang på 15 pct. i for-
hold til 2016. Selv om de danske forbrugere putter stadig 
flere økologiske mejeriprodukter i indkøbsvognen, er der 
overskud af øko-mælk. Tyskland aftager mindst halvdelen 
af den danske eksport af økologiske mejeriprodukter, og er 
dermed det absolut vigtigste eksportmarked. Derfor kunne 
væksten i landets egen produktion af økologisk mælk, som 
i 2018 forventes at fortsætte til op imod 1,1 mia. kg, give 
anledning til bekymring. Forbruget af økologiske mejeri-
produkter vokser dog også.

- Den tyske markedsandel for økologisk drikkemælk er kun 
på 8 pct., så sammenlignet med 30 pct. i Danmark og 20 pct. 
i Sverige, er der basis for 
meget mere drikkemælk. Og 
mens forbruget af konven-
tionel drikkemælk falder, 
så stiger det økologiske for-
brug, siger chefkonsulent i 
L&F, Ejvind Pedersen.

Mammen flytter 
isproduktion til 
Drøsbro
De blå og hvide oste på Mammen 
Mejeriernes afdeling i Drøsbro 
får snart selskab af isproduktion. Det sker som en konsekvens 
af Mammens køb af 50 pct. af Kastberg Is sidste efterår, hvor 
produktionen hidtil har foregået i Silkeborg, skriver Food-
Supply. Flytningen til Drøsbro betyder, at der skrues op for 
såvel kapacitet som antal medarbejdere. Hidtil har Kastberg 
Is primært leveret til restauranter og isbutikker, men Mam-
men forventer i fremtiden at kunne levere til detailsektoren.
- Der skal investeres nogle penge i såvel produktionsudstyr 
som produktudvikling. Både i forhold til det segment, vi 
allerede er i samt evt. i forhold til detailmarkedet, forklarer 
salgsdirektør Karsten Føgh.

På billedet ses ismager Joachim Kastberg (th) med Peter 
Staunsbæk fra Mammen Mejerierne. 

Produktionsdirektør – fødevarebranchen

For vores kunde NORDEX FOOD 
GRUPPEN søger vi en kompetent 
lederprofil med strategisk indsigt og 
fokus på optimering, effektivisering, 
synergi og fødevaresikkerhed og som 
vil tage del i den overordnede udvik-
ling af virksomheden. 

Du får det overordnede ansvar for me-
jerier i Danmark, Østrig og Rumænien 
i solid familieejet virksomhed med 
milliardomsætning og med stærke 
positioner på mange markeder. 

Læs mere på www.hansentoft.dk

Har du solid erfaring med ledelse i en internationalt orienteret 
produktionsvirksomhed? 

Månedsnyt: Mælk med pebermynte-
chokolade, mandelyoghurt og Coca-
Cola-mælk til hjernen
Hver måned samler Dairy Reporter op på en 
stribe mejerinyheder. Februar kunne byde på 
nye istyper, probiotiske drikke og yoghurt med 
tilsatte fibre. Blandt de mere spektakulære pro-
duktnyheder er Coca Colas mælk i fairlife-serien 
med DHA Omega 3 fedtsyrer, som ifølge etiketten 
styrker forbrugerens hjernesundhed. I Californien 
kan Califia Farms byde på en ny yoghurt, som er 
baseret på selskabets primære råvare, mandler. 
Yoghurten indeholder probiotiske kulturer og fås 
i en lang række smagsvarianter. Dette omfatter 
dog ikke pebermyntechokolade, som flavour-specialisten 
- newzealandske Lewis Road Creamery - til gengæld har 
udviklet sammen med Whittaker´s Chocolate. 

Fonterra investerer i tysk 
udviklingsfirma
Fonterra vil gerne styrke aktiviteterne indenfor specialiserede 
mejeriprodukter til forbrugere med fokus på sport, livsstil 
og sundhed. Derfor har newzealænderne købt sig ind i tyske 
Goodminton AG, hvor Fonterra har særlig interesse i datter-
selskabet ’foodspring’ med hovedsæde i Berlin. foodsprings 
100 ansatte producerer forskellige typer ’superfood’ baseret 
på økologisk valleprotein med eksport til Europa og Asien.


