
 

     #GIRLSDAYINSCIENCE arrangeres af Tektanken | Naturvidenskabernes Hus 

VELKOMMEN TIL 
GIRLS’ DAY IN SCIENCE 2020 
HOS DANISH CROWN 
 

FØDEVAREKONTROL I TOPMODERNE PRODUKTION  
 

Hos Danish Crown vil I møde nogle af de seje kvinder, som arbejder med fødevareproduktion og  
-kontrol. I vil først se slagteriet på vores besøgsgang, og så videre ind i vores laboratorium, hvor I skal tage 
prøver fra produktionen og derefter lave analyser af prøverne. Gennem disse aktiviteter får I en forsmag 
på, hvordan vi sikrer sunde kvalitetsfødevarer til forbrugerne. I vil også opleve Fødevarestyrelsens 
dyrlæger- og dyrlægeteknikeres verden, hvor I vil se vores båndkontrol og høre om deres uddannelse. I 
løbet af dagen får I indblik i forskellige karrierer i Danish Crown. Vi glæder os til at se jer. 
 

PROGRAM 

 

09.00-09.15 
Velkommen til Danish Crown 
Hygiejneregler gentaget  

09.15-10.15 
Rundvisning på Danish Crowns slagteri Horsens: På vores besøgsgang vil I se 
processen i slagteriet fra indtransport til udlæsning 

10.15-10.30 
Pause: Der vil være vand og frugt 
(Der skal klædes om, så man er klar til at komme i produktionen) 

10.30-11.15 
Workshops:   
Hold 1 udtager prøver i produktionen 
Hold 2 besøger Fødevarestyrelsen 

11.15-12.00 
Workshops:   
Hold 2 udtager prøver i produktionen 
Hold 1 besøger Fødevarestyrelsen 

12.00-12.45 Frokost  

12.45-13.50 Rundvisning i laboratoriet og analysearbejde  

13.50-14.00 Farvel og mange tak for besøget. Kort evaluering på mobilen.  

TID OG STED 
 

• 30. september 2020 kl. 9-14 

• Østbirkvej 2, 8700 Horsens 
 

VIGTIG INFORMATION 
 

• Vi serverer frokost  

• Tag praktisk tøj på 

• Ang. frokost: skriv til 
CHFU@danishcrown.com ved 
vegetar/allergihensyn.  
 

VÆR GODT FORBEREDT 
 

• Det er vigtigt, at I har læst vores 
Hygiejneregler. 

• Læs Danish Crowns Gæsteregler og 
Allergenpolitik.  

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

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

 

https://nvhus.sharepoint.com/sites/69Tektanken/Shared%20Documents/Girls%20Day%20in%20Science/Girls'%20Day%20in%20Science,%202020/Arrangører/Danish%20Crown/Hygiejneregler.pdf
https://nvhus.sharepoint.com/sites/69Tektanken/Shared%20Documents/Girls%20Day%20in%20Science/Girls'%20Day%20in%20Science,%202020/Arrangører/Danish%20Crown/Gæsteregler.pdf
https://www.nvhus.dk/media/2163/allergenpolitik.pdf
https://www.danishcrown.com/da-dk/

