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Skelsættende 
ingrediens til 
mælkeerstatning
Lyngbyvirksomheden 

Glycom er nu startet  

med produktions-

forberedelserne til  

deres ingrediens til 

modermælkserstatning. 

Ingeniørfirma skal 

hjælpe i processen på 

fabrik i Esbjerg.

Den ægte vare har hidtil været den kun-

stige overlegen, når det har drejet sig 

om modermælk, men nu er det lykkedes 

at lave en ingrediens, der giver erstat-

ningen de samme sundhedsfremmen-

de karakteristika som den naturlige. 

Det er budskabet fra biotekvirksomhe-

den Glycom, der har udviklet en ingre-

diens, som kan tilsættes modermælks-

erstatningen, og som styrker barnets 

immunforsvar i samme grad som tradi-

tionel modermælk.

Glycom har for nyligt startet industria-

liseringen, og dermed er der åbnet op 

for en spændende proces frem til, at 

produktionen går i gang - efter planen 

midt i 2017.

Stor opgave for ingeniørfirma
For at sikre en optimal transformation 

fra laboratorium og udviklingscenter til 

produktionsvirksomhed har Glycom al-

lieret sig med en række samarbejds-

partnere, der skal være med til at starte 

produktionen af den nye ingrediens til 

modermælkserstatningen op i Esbjerg. 

Heriblandt ingeniørvirksomheden Pro-

cess Engineering, der er specialister i 

at rådgive om og implementere produk-

tionsanlæg til fødevare- og procesindu-

strien.

- Vi valgte Process Engineering baseret 

på deres fokus inden for proces- og fø-

devareindustrien, udtaler Jesper Mørk, 

teknisk direktør hos Glycom.

- Vi er meget beærede over, at Glycom 

har kigget i vores retning på det her 

projekt, der har interessante perspekti-

ver, fordi produktet går en meget lys 

fremtid i møde. Det siger næsten sig 

selv, at et produkt, der er så vitalt glo-

balt set, har næsten uanede mulighe-

der, forklarer Poul B. Jakobsen, der er 

direktør hos den rådgivende ingeniør-

virksomhed. 

Opgaven hos Glycom vil være en af de 

største i ingeniørvirksomhedens histo-

rie, og det vil ifølge Poul B. Jakobsen 

være med til at løfte forretningen til et 
Process Engineering med dette hovedkontor i Fredericia har mange års erfaring med at 

opbygge store og små produktionsanlæg for proces- og fødevareindustrien.
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