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Onsdag den 30. maj 2018
06:00
Afrejse Billund eller Kastrup
lufthavn
10:20
Ankomst Cork hvor bus
afhenter
12:30
Frokost i Michelstown
14.00
Kerrygold Park
16:30
Teagasc Moorepark Research
Centre inkl. SDT-miniseminar
20:00
Hotel og middag, Cork

I samarbejde med Danmarks Mejeritekniske
Selskab arrangerer Foreningen af mejeriledere
og funktionærer og Dansk Mejeriingeniør Forening
årets studietur i perioden:

Torsdag den 31. maj 2018
08:00
Afgang fra hotel
09:30
Cashel Blue Cheese Dairy and
Farm visit, Tipperary
12:00
Frokost
13.30
The Rock of Cashel, Tipperary
17:00
Jameson Midleton Destilleri
19:00
Hotel og middag, Cork

30. maj - 01. juni 2018

Fredag den 01. juni 2018
09.00
Afgang fra hotellet
10:00
Carbery Group, Ballineen
12:00
Frokost
15:00
Cork lufthavn
17:20
Afrejse Cork

Munkehatten 28
DK-5220 Odense SØ
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DATOER, REJSEPLAN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER:

VIRKSOMHEDER
Kerrygold Park Facility
– smør og mejeriforening

Cashel Farmhouse Cheesemakers
– blå oste

I 2014 åbnede Irlands Mejeriforening Ornua et nyt
smør- og pakkeanlæg i Mitchelstown lige nord for
Cork. Anlægget har plads til at producere 50.000
tons smør om året. Det store nye anlæg forventes
at kunne øge den årlige eksport fra daværende
€750 mio. om året til €1 mia. om året. Ornua er
den største eksportør af irske mejeriprodukter
med eksport til mere end 110 lande i verden.
Virksomhedsbesøget vil også byde på oplæg fra
mejeriforeningen omkring udfordringer og Brexit.
Se mere på: http://kerrygold.com/ie/

I 1984 åbnede Lois og Jane Grubb Cashel Blue®
med ambitionen om at skabe en bondeost, der
’virkelig repræsenterer den enestående kvalitet af
Tipperary græsmælk’. Efter mere end 30 år er det
nu anden generation, der ejer stedet og Cashel
Blue® bliver stadigvæk håndlavet på samme 200
acre store gård. Cashel Farmhouse Chessemakers
laver også Irlands eneste fåremælks blåskimmelost, Crozier Blue.
Se mere på: http://www.cashelblue.com/

Teagasc Moorepark Research Centre
– teknologi og research
Moorepark Technology Limited (MTL) blev åbnet
I 1993. MTL er et joint venture dannet af andelshavere fra det irske mejeribrug med det formål
at have et kommercielt pilotanlæg og research
service for fødevareindustrien. MTL har et ultramoderne pilotanlæg på 3.000 kvm. med procesudstyr til fødevareresearch og fødevareudvikling.
MTL nøgleforretningsområde er at udleje pilotanlægget til fødevareindustrien og offentlig
researchinstanser mhp. at udvikle produkter og
processer, træning og hjælpe small-scale producenter med at starte op.
I forlængelse af besøget på Moorepark, vil vi
holde et mini-seminar med the Society of Dairy
Technology om procesvand og genbrug af vand.
Se mere på http://www.moorepark.ie/ og
https://sdt.org/pages/

Carbery Group – cheddar ost
Carbery Group blev stiftet I 1965 som et joint
venture mellem fire mejerier og ekspresmejeri fra
UK. I dag har koncernen en årlig omsætning på
€340 mio. (2016), med 8 anlæg rundt omkring i
verden (inkl. Irland, UK, USA, Brasilien og Thailand) og med 600 ansatte. Selskabet har tre
fokusområder, som er mejeri, ingredienser og
aromastoffer. Mejeriet i Ballineen er det største
single osteproducerende anlæg i Irland og UK
med kapacitet til at producere mere end 200 ton
ost om dagen. Carbery Group producerer blandt
andet cheddarosten Dubliner.
Se mere på: https://carbery.com/dairy/

The Rock of Cashel
– majestætisk og mystisk
Carraig Phádraig – The Rock of Cashel, også kendt
som Cashel of the Kings toner majestætisk og en
anelse dystert op på en bakketop midt i det grønne
landskab i Tipperary. Den næsten intakte kirke
fra det 12. og 13. århundrede er et af de mest bemærkelsesværdige samlinger af keltisk kunst og
middelalderarkitektur, der findes i Europa. Rock
of Cashel var hovedsæde for the High Kings of
Munster.
Se mere på: http://www.cashel.ie/rock-of-cashel/

Jameson Whisky Destilleri
– from grain to glass
Et besøg hos Jameson Whisky Destilleri i Midleton er både en humoristisk og spændende indføring i 200 års whisky-producerende historie
og i kunsten at lave god whisky. Det er også en
mulighed for at smage de forskellige whiskyer,
og se hvor de bliver produceret og lagret.
Det første Jameson Destilleri blev åbnet i 1780
i Dublin af John Jameson.

Praktiske rejseinformationer:
Rejsen foregår med fly fra/til København eller Billund.
I prisen er inkluderet 12 kg. kabinekuffert. Ekstra kuffert kan
tilkøbes for 400 kr. Fra Cork lufthavn foregår turen i bus.

Rejseplan:
Udrejse:

Sted:
Dato:
Mødetid:
Billund – Amsterdam
30-05-2018		
Amsterdam – Cork 			

Afgang:
06:00
09:30

Ankomst
07:10
10:20

Kastrup – Amsterdam
30-05-2018		
Amsterdam – Cork			

06:00
09:30

07:25
10:20

Cork – Amsterdam
Amsterdam – Billund

01-06-2018		
		

17:20
21:35

20:10
22:45

Cork – Amsterdam
01-06-2018		
Amsterdam – København			

17:20
21:05

20:10
22:30

Eller

Hjemrejse:
Eller

Indkvartering:
30. maj – 1. juni: Maldron Hotel Shandon Cork City (4*)
https://www.maldronhotelshandoncorkcity.com/

Pris:
Pris pr. person:
- I enkeltværelse:
- I delt dobbeltværelse:

Medlemmer* 		
8.995 kr.		
8.095 kr. 		

Ikke medlemmer*
9.495 kr.
8.595 kr.

*Medlemmer af Dansk Mejeriingeniør Forening, Danmarks Mejeritekniske Selskab og
Foreningen af mejeriledere og funktionærer samt ledsagere.
Inkluderet i prisen er: Fly og anden transport, hotel, forplejning, indgang til slot og whisky-destilleri.
Ikke inkluderet: Drikkevarer ud over servering ved de inkluderede måltider.
Tilmelding:
Bindende tilmelding senest den 25. april 2018
på www.mejeritekniskselskab.dk
Tilmelding via www.mejeritekniskselskab.dk.

HUSK!

