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MCH garanterer sikker
messe
Konceptet TrygtMCH består af en forskellige corona-tiltag, som skal sikre en
sikker og tryg oplevelse for både udstillere og gæster med ekstra plads, særlige
afspritningsfaciliteter, flere indgange etc.
Se mere på www.hi-industri.dk

Stor opbakning til IFC blandt
mejerierne og deres organisationer
Et samlet dansk mejeribrug bakker 100 pct. op om efterårets International FOOD
Contest i Herning i dagene 5.-7. oktober, som afvikles i corona-sikker udgave.
International FOOD Contest i Herning (IFC)
er klar til atter at skabe de faglige rammer for
årets største begivenhed i mejeribranchen.
Det står fast, efter at alle regler og retningslinjer for sammenkomst i større grupper nu er
åbnet op, så både IFC og MCH Messecenter
Herning kan håndtere de praktiske forhold
omkring bedømmelse og udstilling.
- Vi er meget tilfredse med, at vi nu har
klare tilsagn fra alle parter om at afholde vores traditionsrige mejeriudstilling sammen
med hi-messen i trygge og sikre rammer. Nu
er det så bare vigtigt, at alle i branchen, de
enkelte mejerier og virksomhederne får datoen i kalenderen og følger trop. Så kan vi i
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fællesskab lykkes med denne unikke begivenhed med masser af produkter til bedømmelse og medarbejdere, som får mulighed
for netværk og socialt samvær, siger Søren
Jensen, Vice President i Arla Foods og formand for Udstillingsudvalget. Han glæder
sig til at opleve de faglige bedømmelser af
de mange hundrede mejeriprodukter – se og
smage på dem og ikke mindst til at mødes
med kolleger og leverandører til branchen
med det nyeste udstyr og masser af inspiration.
- Netværket er altså bare en vigtig dimension for dansk mejeribrug. Og da vi jo blev
corona-ramt med annulleringen sidste år, for-

venter jeg et stort opsparet behov for at mødes face-to-face, lyder det fra formanden.
Og teamet, der har det praktiske ansvar, er
i fuld gang med Lars Johannes Nielsen, chefkonsulent i Landbrug & Fødevarer, i spidsen.
Dommere, crew og fysiske rammer skal indkaldes og forberedes.
- Det er en fornøjelse at komme i gang
igen, og jeg møder virkelig positiv indstilling
blandt alle, så jeg tror på, vi kan skabe gode
rammer, hvor man på betryggende vis også
kan smage på de udstillede produkter, siger
Lars Johannes Nielsen.
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Udstillingsudvalget
– forventninger og kommentarer
I forbindelse med beslutningen om at gennemføre IFC 2021, præsenteres
de 10 medlemmer af Udstillingsudvalget samt direktør for Mejeriforeningen
med kommentarer til den kommende udstilling.
Søren Jensen, Vice President
Arla Foods (formand for FMF
og Udstillingsudvalget)
- Nu er det vigtigt, at alle i
branchen, de enkelte mejerier og virksomhederne
får datoen i kalenderen og
følger trop. Så kan vi i fællesskab lykkes med denne unikke begivenhed
med masser af produkter til bedømmelse og
medarbejdere, som får mulighed for netværk og
socialt samvær.
Niels Lange Jørgensen, Vice
President, Arla Foods
- Mejerifællesskabet i Danmark er en unik størrelse
på tværs af selskaber og
brancher. Mødesteder som
IFC er vigtige for at bevare
denne kultur.
Ole E. Hansen, Site Director,
Arla Foods Slagelse Mejeri.
- Passion for dairy – altså
interessen for de helt
små detaljer i det enkelte
produkt – er rygraden i bedømmelserne, og den skal
vi blive med at dyrke i dansk
mejeribrug når vi mødes
på IFC.
Peter Møller, Vice President,
Arla Foods
- IFC er baseret på en positiv
ånd og konkurrence, hvor vi
deler viden og interesse og
viser det, vi er gode til.
Peter Staunsbæk, Project Manager, Mammen Mejerierne
- Vi skal være optimistiske
og se årets IFC som en del
af en spændende rejse med
nye ideer og oplevelser
hvert år.
Jens Beierholm Poulsen, indehaver Nørup Mejeri (formand
Foreningen Danmarks Privatmejerier)
- Vi mindre mejerier har en
særlig interesse i et fagligt
mødested som IFC, og vi
bakker 100 pct. op om hele
konceptet – også i år.

Martin Aagaard Pedersen,
adm. direktør Nordex Food
(formand Dansk Oste- Smørforening)
- Turen til Herning er en
faglig udflugt, som vores
medarbejdere deltager i
med stor interesse. Dem må
vi ikke svigte.
Kenneth Nielsen, Teamleder
Arla Foods (formand Kredsudstillingen)
- Vi skal sikre opbakning til
den særlige kultur omkring
bedømmelser af mejeriprodukter som et særligt
bidrag til det høje kvalitetsniveau i Danmark.
Naja Locht, konsulent Mejeriforeningen (Produktansvarlig)
- Efter at have ”siddet over”
et år er motivationen i top
til at lave en udstilling, der
lever op til udstillere og gæsters høje forventninger.
Lars Johannes Nielsen, chefkonsulent L&F/MF (sekretær/
ansvarlig IFC)
- Grundkonceptet for IFC
vil være uændret – og vi
er på vej med nogle gode
corona-justeringer, så man
fortsat får den fulde oplevelse på messen.
Jørgen Hald Christensen, direktør Mejeriforeningen (ikke
medlem Udstillingsudvalget)
- Mejeriernes benchmarking af produkter bidrager
til en faglig stolthed, som
andre brancher misunder
os.

hi Tech & Industry
Scandinavia Expo
International FOOD Tech indgår i hi-messen, som er opdelt i forskellige brancher
og temaer: Automation & Robotter, Maskiner & Produktion af udstyr, intern logistik, underleverandører og fødevareteknologi. Derudover er der fem tematiske
eksponeringer:
• TECHNOMANIA (6. - 7. oktober) - et
univers fyldt med fremtidens teknologi
• Wind Energy Denmark (5. oktober) - i år
med stærkt fokus på landinstallationer
• Smart Company 2021 (5. - 7. oktober) et område fyldt med den nyeste teknologi til digitalisering af produktionsprocesser, hvor fordelene ved integration
teknologi i alle virksomhedens processer vil blive demonstreret.
• 3D Tech (5. - 7. oktober) - et begivenhedsområde, hvor du kan udforske
alt det 3D og dets produktlinjer har
at tilbyde.
• International FOOD Contest (5. - 7. oktober) - udstilling af mejeriprodukter og leverandører til fødevareindustrien.
• IFC Water Congress – reduce, reuse
& recycle.

IFC Water Congress
melder klar
6. – 7. oktober kan IFC Water Congress
for anden gang invitere til en række indlæg omkring vand i fødevareindustrien.
Temaet tager udgangspunkt i bæredygtighed og cirkulær økonomi med henblik på at deltagerne får får tips til, hvordan de kan nedbringe og genbruge
vand. Indlægsholderne repræsenterer
både førende danske og internationale
virksomheder, herunder Carlsberg, FrieslandCampina og Nestlé, ligesom der er
indlagt virksomhedsbesøg på Arlas mejerianlæg i Rødkærsbro, som er blandt
Arlas flagskibe, når det gælder bæredygtig vandhåndtering.
Se mere på www.ifc-watercongress.dk
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