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maailmalta 

Venäjän lehmäluku puolittunut
■ Viimeisten 15 vuoden aikana lehmien 
lukumäärä Venäjällä on laskenut puolel-
la. Vähentynyt maidontuotanto on joht-
anut kasvavaan meijerituotteiden tuon-
tiin, pelkästään tänä vuonna tuonnin 
määrä on noussut 3,17 miljoonaan ton-

niin. Kulutuksen kasvu ylittää oman 
meijeriteollisuuden kapasiteetin, voin 
ja juustojen kysyntä on lisääntynyt voi-
makkaasti. Venäjä tulee ennusteiden 
mukaan olemaan meijeriteollisuuden 
seuraava iso markkina-alue. (MT)

Tanska hävisi fetajuuston nimikiistan
■ Tanska on hävinnyt 18 vuotta kes-
täneen kiistan fetajuuston nimen käyt-
töoikeudesta. Saksa ja Tanska veivät 
asian EU-tuomioistuimeen, koska EU-
komissio oli päättänyt, että vain Kreikas-
sa lampaan ja vuohen maidosta valm-
istettua juustoa saadaan kutsua fetaksi. 

Ylimenokauden jälkeen tuomio astuu 
voimaan 15.10.2007.

Tuomio on vakava takaisku Tans-
kan kymmenelle fetajuustoa valmista-
valle meijerille, jotka nyt joutuvat kek-
simään uuden nimen valkoiselle suolai-
selle juustolle.

Hedelmänmakuinen 
juusto
■ Danisco on kehittänyt uuden juusto-
hapatteen, joka antaa juustolle tutti-frutti 
maun. Uutta hapatetta voidaan käyttää esi-
merkiksi camembertjuuston valmistukseen. 
Daniscon mielestä kuluttajat tulevat arvos-
tamaan tätä hieman epätavallista makua, 
koska hapate estää kypsän camembertjuus-
ton vahvan maun syntymistä. (MT)

Juustonvalmistuskurssi 
Ranskassa 2006
■ Maaliskuussa pidetään Ranskassa eng-
lanninkielisiä juustonvalmistus-kursseja. 
Pääpaino on pehmeiden juustojen valmis-
tusteknologiassa. Kahden viikon kurssi täys-
hoitoineen maksaa 1800 € ja viikon kurs-
si 1000 €. 

Lisätietoja: afdil.aedil@wanadoo.frArla globalisoituu

Uusi apuväline laadunvalvontaan 
Bakteriologisien ongelmien ennaltaehkäisy 
on aina parempaa kuin puuttua ongelmiin 
akuuteissa tilanteissa. Ruotsalainen teknolo-
giayritys Drivdon AB on tuonut markkinoille 
sarjan lamppuja, joissa on yhdistetty xenon- 
ja ultraviolettivalo. Ne ovat nopeasti saa-
vuttaneet vankan sijan laadunvalvonnassa. 
Lamppujen avulla voidaan helposti nähdä, 
onko puhdistetuilla pinnoilla orgaanisia jää-
miä, koska ne loistavat, fluoresoivat, kun nii-
tä valaistaan UVA-valolla.Tuotantovälineiden, 
säiliöiden ja tilojen hygieenistä tasoa voidaan 

lampun avulla varmistaa välittömästi 
ennen tuotannon aloitusta.

Valaisimen tekniikka perustuu 
UV-valoon ja sen pisimpään frek-
venssi-alueeseen UVA:han. Valonläh-
teenä toimii xenonvalopoltin (HID). Erikoisval-
misteisen heijastimen ja huippunykyaikaisen 
teknologian yhdistelmä on tuottanut valai-
simen, jolla on erittäin pitkä toimintasäde, 
alhainen lämmöntuotanto ja monipuolinen 
käyttöalue. Laajaan käyttäjäkuntaan kuuluu 
elintarviketeollisuuden lisäksi mm. lääke- ja 

elektro-
niikkatehtaita, 
tutkimuslaitoksia ja sairaaloita.

Lisätietoja www.uvisable.com

Ruotsissa 8550 
maitotilaa
■ Ruotsin maidontuotanto laskee ja on nyt 
alhaisimmillaan 15 vuoteen. Syynä ovat jat-
kuvasti alenevat tuottajahinnat. Moni tuot-
taja lopettaa eivätkä jäljelle jäävät kasva-
ta lehmälukuja samassa suhteessa. Tilojen 
keskilehmäluku on 46 ja Ruotsissa on tällä 
hetkellä 390 000 lehmää. Ruotsin maito-
kiintiö on 3,9 miljoonaa tonnia, kuluvan 
vuoden tuotanto on vain 95 % tästä. (MP)

■ - Elinikäisistä viroista samassa maassa 
ja samalla osastolla on päästävä eroon, 
Arlan uusi toimitusjohtaja Peder Tuborgh 
julisti kaksi kuukautta virkaanastumisen-
sa jälkeen. Arlan tuotteet ja tavaramerkit, 
brändit, tehdään koko maailmaa käsittä-
viksi ja työntekijöiden liikkuvuutta aio-
taan lisätä. Tullaan luomaan uusia jännit-
täviä työpaikkoja vieraassa ympäristössä 
ja vieraissa kulttuureissa.

Kasvanut kilpailu kotimarkkinoilla 
kompensoidaan globaalilla toiminnal-
la. Markkinoinnin keihäänkärkenä toi-
mii Arlan brändi punainen lehmä, jon-
ka tunnettuus pian on yleismaailmalli-

nen. Tavoitteeksi on kirjattu johtavan 
juusto- ja voinasiantuntijan asema Eu-
roopassa. 

- Arla on läsnä kaikilla Euroopan 
mielenkiintoisilla markkina-alueilla, nyt 
on vaan painettava kaasupoljin poh-
jaan”, ulkomaan markkinoinnista vas-
taava johtaja Mikael Sternberg Christi-
ansen sanoo. 

Arlan johdossa ovat tanskalaiset eh-
dottomassa enemmistössä, yksi ruotsa-
lainen, Hans-Åke Hammarström, on kel-
puutettu mukaan vastaamaan Consumer 
Nordic toiminnasta. (MP)   




