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Tapperiet blev 
etableret i 2009 
og kåret som Ga-
zelle-virksomhed 
i 2015. Det råder 
over 3.500 kva-
dratmeter pro-
duktion og lager 
og tapper både 
flydende produk-
ter og pulverva-
rer, og tapning 
sker både på fla-
sker, i poser og i 
sachetter. Blandt 
kunderne er AGA 
BKI, Braunstein, 
Hans Just, Meyer 
Food, Nupo, Ork-
la, Søbogaard, 
og Arcus (De 
Danske Spritfa-
brikker) .

Pia Kaldahl er 
uddannet lev-
nedsmiddelkan-
didat fra KVL og 
DTU og var i en 
årrække ansat 
hos Chr. Hansen 
med ansvar for 
teknisk salg og 
produktudvik-
ling. Siden 2009 
har hun været 
medejer og di-
rektør i Tapperiet 
Aps.

BR
YG

GE
RI

FOKUS

I fødevarebranchen stilles der krav om 
effektivisering som aldrig før. Lean-
processer implementeres, og robot-
teknologi indføres overalt, hvor det er 
muligt. 

Så hvad gør man som stor fødevare-
producent, når man vil introducere 
nye produkter til markedet i begræn-
sede mængder og desuden har en ræk-
ke mindre brands, som også er vigtige 
for den samlede produktportefølje?

Ifølge TAPPERIETS administrerende 
direktør, Pia Kaldahl, er svaret enkelt: 

”Man outsourcer de mindre serier, 
for det er der rigtig god økonomi i for 
kunderne.”

Besværlig produktion
Hos Tapperiet har man fingeren på 
pulsen og mærker den støt stigende 
efterspørgsel fra de store producenter 

for at outsource besværlig og tidskræ-
vende produktion. 

”Det er svært for de store producen-
ter at opretholde en effektiv produkti-
on, når maskiner hyppigt skal rengø-
res og omstilles til ny produktion. Og 
det er jo netop tilfældet, når der er tale 
om introduktion af nye produkter i re-
lativt små mængder og hyppige skift 
mellem mindre produktserier. Det er 
her vores løntapperi bliver en attrak-
tiv samarbejdspartner,” siger Pia Kal-
dahl.

For at optimere produktiviteten ud-
arbejder de store producenter typisk 
cost-benefit analyser som beslut-
ningsgrundlag for, om de skal beholde 
eller outsource deres tappe- og pak-
nings-opgaver. Og det falder som of-
test ud til Tapperiets fordel, når det 
handler om de mindre serier.

”Men ofte finder kunderne vores to-
talservice så attraktiv, at de fortsætter 
aftalerne med os, selv når volumen 
stiger. Når først kunderne kender øko-
nomien og kan se, at vi har styr på 

sporbarhed, kvalitetsstyring og doku-
mentation – også ved økologisk pro-
duktion – ja, så skal der meget til for at 
trække produktionen hjem igen,” si-
ger direktøren.   TP

Her klarer de tapning og  
pakning for producenterne
Det giver økonomisk gevinst at outsource tapning og pakning af nye produkter og mindre serier. 
Gazelle-virksomheden Tapperiet i Greve har stor succes med at løse opgaverne for de store kunder

Med sine seks år som ejerleder af Tap-
periet ved PIA KALDAHL godt, hvad 
virksomhederne efterspørger. 

”Vores kunder vil gerne slippe for 
den bøvlede produktion, som hæm-
mer deres effektivitet, og som gør dem 
mindre lønsomme. De efterspørger en 
problemfri og fleksibel totalservice, 
der kan frigøre deres ressourcer til an-
dre mere værdiskabende opgaver. Og 
det er nøjagtig det, man får her hos 
Tapperiet,” fastslår Pia Kaldahl.

”Vi betragter os selv som en fleksibel 
servicepartner, der leverer en totalløs-
ning, hvilket betyder, at vi tager det 
fulde ansvar for hele kundens produk-
tion. Vi yder rådgivning om produkti-
ons- og pakkevenlige løsninger, her-
under valg af emballage, etiketter, fo-
lier, kapsler og forseglingshætter med 
mere. Derudover tager vi os af alt fra 
indkøb af transportemballage, lager- 
og kvalitetsstyring, produktion, doku-
mentation og distribution. Vi tilbyder 

altså en 360 graders service i kombi-
nation med konkurrencedygtige pri-
ser, og det er det, der er vores eksi-
stensberettigelse,” forklarer Pia Kal-
dahl.

Outsourcing forudsætter, at produ-
centen har tillid til dem, de outsourcer 
til. For der er meget, der kan gå galt, 
og som kan have store konsekvenser 
for kunden.

”Vi byder ind med disciplin, stram 
produktionsstyring, gode medarbej-

dere og en tilstrækkelig stor og alsidig 
maskinpark i et 3.500 kvadratmeter 
moderne produktionsmiljø. Derudo-
ver har vi en stor fødevarefaglig viden 
og erfaring. Selv er jeg uddannet lev-
nedsmiddelkandidat fra KVL og DTU 
og har desuden været ansat hos Chr. 
Hansen en del år med ansvar for tek-
nisk salg og produktudvikling,” siger 
Pia Kaldahl, der i 2015 fik kåret sin 
virksomhed som Gazelle af Børsen.

TP

Kunderne kræver sikkerhed
Direktør og ejer af Tapperiet Pia Kaldahl er fuldt bevidst om fødevareindustriens ønsker

Tapperiet i Gre-
ve syd for Kø-
benhavn hånd-
terer aftapning 
og pakning for 
kunder i føde-
vareindustri-
en. Virksomhe-
den blev 
grundlagt i 
2009.

Tapperiets administrerende direktør, Pia Kaldahl (herover), oplever ofte, at en enkeltstående opgave ender med en fast aftale om tapning eller pakning for en kunde i fødevare-
industrien. På glasflasker tappes alt bortset fra kulsyreholdige produkter: Spiseolier, eddiker, sirupper, frugtsafter, essenser, gløgg og spiritus bliver håndteret af Tapperiet.

Den nye brewpub Tapperiet Brus og bryg-
geriet To Øl på Nørrebro i København har
fundet en løsning, der hurtigt og nemt fjer-
ne restproduktet ‛mask’ fra ølbrygningen –
uden slæb og lugtgener for medarbejder-
ne.

Bryggeri og tapperi er kombineret med
spisested og gourmetbutik, og den kombi-
nation gav udfordringer til, hvordan man
kunne komme af med masken.

»Via et nyt affaldssystem fjernes masken
på en let, hurtig og hygiejnisk måde, mens
vi sikrer, at den dårlige lugt holdes under
jorden, så husets gæster og områdets besø-
gende ikke generes,« forklarer Louise No-
rup Hellener, kommunikationsansvarlig
på bryggeriet To Øl og Tapperiet Brus.

Tapperiet har installeret en affaldskværn
i tappehallen, hvor mask og andet orga-
nisk affald finblendes og føres direkte ned i
en biotank, der er gravet ned uden for tap-
periet.

»Masken og madaffald fra restauranten
hældes direkte i affaldskværnen, og det be-
tyder, at der ikke skal slæbes på tunge af-

Fra bryggeri til
biogas uden gener
Restproduktet fra bryggeriet To Øl bliver hældt direkte ned i 
tank under jorden – derfra hentes det til bioforgasning

Denne tank er nu gravet ned i jorden uden for 
Tapperiet Brud på Nørrebro. Mask og andet or-
ganisk affald sendes via et rørsystem direkte 
fra tapperiet ned i tanken. Dermed giver ma-
sken ingen lugtgener, og personalet behøver 
ikke slæbe tunge affaldspande ud til containe-
ren flere gange dagligt. Foto: Lars Rønbøg

Den nyåbnede Tapperi Brus med tilhørende bryggeri har fundet en løsning, der hurtigt og nemt 
fjerner masken. Den hældes direkte ned i en biokværn som denne og opbevares i en lugtfri og 
lufttæt tank under jorden.
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n Outsourcing

Økonomiske fordele ved  
at outsource mindre serier

Hvis kvalitetsstyringen 
og dokumentationen  
er i orden, så  
outsourcer de store 
fødevarevirksomheder 
gerne, lyder det fra 
Gazelle-virksomheden 
Tapperiet i Greve, som 
har stor succes med at 
løse produktionsopgaver 
for store kunder i 
fødevareindustrien.

Af Torben Pedersen

I fødevarebranchen er høj produktivitet 
et must. Ellers klarer man sig ikke i den 
hårde konkurrence. Derfor bliver digita-
lisering og robotteknologi indført over-
alt i fødevareindustrien. Men selv da 
kan lønsom produktion være svær at 
opnå, når der skal produceres begræn-
sede mængder og mindre serier ved  
f.eks. introduktion af nye produkter. 

Rengøring og omstilling af maskiner, 
klargøring og fremføring af nye råvarer 
samt registrering og dokumentation af 
ny produktion er tidskrævende rutiner, 
og alt imens står maskinerne stille. Så 
hvad gør man som stor fødevareprodu-
cent, når man insisterer på høj produk-
tivitet selv ved de mindre produktseri-
er? Ifølge Tapperiets adm. direktør Pia 
Kaldahl er svaret enkelt:
- Man outsourcer, hvis det kan betale 
sig. Og det kan det.

Kvalitet og cost-benefit afgør sagen
Hos Tapperiet har man fingeren på pul-
sen og mærker den støt stigende efter-
spørgsel hos de store producenter for at 
outsource besværlig og tidskrævende 
produktion.
- For at optimere produktiviteten udar-
bejder de store producenter typisk cost-
benefit analyser som beslutnings-
grundlag for, om de skal beholde eller 
outsource deres tappe- og pakningsop-
gaver. Og det falder som oftest ud til 
vores fordel, når det handler om de min-
dre serier, siger Tapperiets direktør, Pia 
Kaldahl og fortsætter
- Men ofte finder kunderne vores totalser-
vice så attraktiv, at de fortsætter aftalerne 
med os, selv når volumen stiger. Når først 
kunderne kender økonomien og kan se, at 
vi har styr på sporbarhed, kvalitetssty-

ring og dokumentation – også ved økolo-
gisk produktion – ja, så skal der meget til 
for at trække produktionen hjem igen.

Det kunderne efterspørger
Med sine seks år som ejer og leder af 
Tapperiet ved Pia Kaldahl godt, hvad 
virksomhederne efterspørger.
- Vore kunder vil gerne slippe for den 
bøvlede produktion, som hæmmer de-
res produktivitet. De efterspørger en 
problemfri og fleksibel totalservice, der 
kan frigøre deres ressourcer til andre 
mere værdiskabende opgaver. Og det 
er nøjagtig det, man får her hos Tap-
periet, fortæller Pia Kaldahl og uddyber:
- Vi betragter os selv som en fleksibel 
servicepartner, der leverer en totalløs-
ning, hvilket betyder, at vi tager det 
fulde ansvar for hele kundens produk-
tion. Vi yder rådgivning om produkti-
ons- og pakkevenlige løsninger, herun-

Et kig ind i pulvertappehallen, hvor der bl.a. afvejes og emballeres produkter fra Nupo.

Eksempler på større kunder, 
der outsourcer til Tapperiet:
- Arcus (De Danske Spritfabrikker)
- Meyer Food
- BKI
- Nupo
- Orkla
- Hans Just

Outsourcing n

Adm. direktør Pia Kaldahl ses her ved flasketappelinjen, der tapper 
Arnbitter fra Hans Just på flasker.

der valg af emballage, eti-
ketter, folier m.m. Derudover 
tager vi os af alt fra indkøb af 
transportemballage, lager- 
og kvalitetsstyring, produk-
tion, dokumentation og di-
stribution. Vi tilbyder altså 
en 360 graders service i 
kombination med konkur-
rencedygtige priser, og det 
er det, der er vores eksi-
stensberettigelse.

Kvalitetsstyring og  
dokumentation er et must
Outsourcing forudsætter, at 
producenten har tillid til 
dem, de outsourcer til. For 
der er meget, der kan gå galt, 
og som kan have store kon-
sekvenser for kunden. Så 
hvad er det, der gør, at nogle 
af landets største fødevare-
producenter har tillid til Tap-
periets service?

- Vi byder ind med discipli-
neret kvalitetsstyring og 
dokumentation, stram pro-
duktionsstyring og gode 
medarbejdere. Og så har vi 
en tilstrækkelig stor og alsi-
dig maskinpark i et 3.500 
kvm moderne produktions-
miljø. Dernæst har vi en stor 
fødevarefaglig viden. Selv er 
jeg uddannet levnedsmid-
delkandidat fra KVL og DTU 
og har desuden været ansat 
hos Chr. Hansen en del år 
med ansvar for teknisk salg 
og produktudvikling. Ende-
lig er hele teamet deres an-
svar bevidst. Vi tager hånd 
om kundernes produkter og 
indfrier aftalerne mht. kva-
litet, hygiejne og levering til 
tiden. Vi agerer med andre 
ord, som var kundernes 
brands vores egne, slutter 
Pia Kaldahl.

Vore kunder vil gerne slippe for 
den bøvlede produktion, som 
hæmmer deres produktivitet.  

De efterspørger en problemfri og  
fleksibel totalservice, der kan 
frigøre deres ressourcer til andre 
mere værdiskabende opgaver


