
 

     #GIRLSDAYINSCIENCE arrangeres af Tektanken | Naturvidenskabernes Hus 

VELKOMMEN TIL 
GIRLS’ DAY IN SCIENCE 2020 
HOS ARLA FOODS INGREDIENTS  
 

VALLE – FRA SPILD TIL VERDENSKLASSE!  
 

Hos Arla Foods Ingredients v. Danmark Protein vil I møde nogle af vores seje kvinder, som arbejder 
indenfor produktion, kvalitet og udvikling af vallebaserede protein- og laktoseingredienser. Gennem 
virkelighedsnære workshops får I en indsigt i, hvad valle er, hvor det kommer fra og hvordan det kan 
bruges til at berige fødevarer både funktionelt og næringsmæssigt. Vi skal også snakke om, hvad en 
karrierevej inden for fødevareindustrien kan føre til. Vi glæder os til at se jer.   
 

PROGRAM 

 

09.00-09.45 Fælles velkomst OG introduktion til Arla Foods Ingredients inkl. morgenbrød  

09.45-11.00 
Hold 1: Workshop – Fremstilling, filtrering og forståelse af valle 

Hold 2: Rundvisning  

11.00-12.15 
Hold 1: Workshop – Fremstilling, filtrering og forståelse af valle 

Hold 2: Rundvisning  

12.15-12.45 Frokost 

12.45-13.15 
Workshop – Funktionalitet af vallebaserede ingredienser samt anvendelsesmuligheder 
indenfor fødevareindustrien  

13.15-13.45 Karriereoplæg fra seje kvinder i Arla Foods Ingredients  

13.45-14.00 Evaluering og tak for i dag 

 

 
TID OG STED 
 

• 30. september 2020 kl. 9-14 

• Sønderupvej 26, 6920 Videbæk 
 

VÆR GODT FORBEREDT 
 

• Besøg vores hjemmeside og undersøg, 
hvem vi er, og hvad vi laver 

• Se vores film Denmark Protein 
Production facilities  

• Skriv spørgsmål ned, som du gerne vil 
have svar på af vores kvindelige 
medarbejdere. Det kan være tanker om 
uddannelse, job og fremtid 

 

VIGTIG INFORMATION 
 

• Vi serverer morgenbrød og frokost  

• Vi har særlige sikkerhedsregler på 
stedet, der gælder både ude og inde. 
Disse lyder: 

• Det er ikke tilladt at bruge 
mobiltelefon, mens man er i 
bevægelse. Når du bruger din 
mobiltelefon, skal du stå helt stille 

• Hold altid ved gelænderet, når du går 
på trapper 

• Se fremad, når du er i bevægelse 

• Biler skal bakke ind på 
parkeringspladsen 

 
 

https://www.arlafoodsingredients.com/
https://www.arlafoodsingredients.com/about/contact/locations/danmark-protein/
https://www.arlafoodsingredients.com/about/contact/locations/danmark-protein/

