
Isskossen pa en kubikmeter blev knust i en af Niro Separations standard knusemaskiner,
salgschef Poul Erik Jorgensen kunne konstatere, at forsøget forløb tilfredsstillende. (Foto: <
Høst-Aaris)

Knuste indlands-is 
Niro Separation
skal konstruere
isknusemaskine

Amerikanere skal for
fremtiden køle deres
drinks med små styk-
ker is, der er mellem
1000 og 10.000 år gamle.

Isen kommer fra Grønland,
hvor de små stykker is pa 20-
50 mm i diameter er pakket
plasticposer efter at vre
knust i en maskine, som for-
mentlig er lavet i Horsens.

Niro Separation i Horsens
fik i gar en forsendelse lidt ud
over det sædvanlige. Virksom-
heden modtog en kubikmeter
isskosse fra Jakobshavn i

Grønland. Det eneste formal
med at modtage denne store
isklump var at knuse den i en
af Niro Separations standard
knusemaskiner og se, om man
kunne fa de ønskede

småstykker pa 20-50 mm ud af det.
Forsøget lykkedes og
Niro Separation vil nu arbejde
videre pa forsøget med at lave
en knusemaskine specielt til
isskosser. Maskinen skal na-
turligvis fremstilles i rustfrit
seal og opfylde alle de hygiej-
nekrav, der stilles til maski-
ner, der skal bruges i

fødeva-reindustrien.
- Det er den grønlandske

fø-devarevirksomhed Royal Gre-
enland, der har bedt os om at

lave forsøget med at knuse
isen, siger salgschef hos Niro
Separation Poul Erik Jorgen-
sen. I løbet af det nste års tid
vil vi arbejde videre pa at kon-
struere en egnet isknuser,
men der er ikke endnu tale om
en konkret ordre.

Isskosserne, som i tusindvis
af tons og stykker dagligt
brækker af den grønlandske
indlandsis, fiskes i dag op,
damprenses, knuses og sorte-
res. De sma stykker pakkes i

poser og sælges som drinks-is
især i Amerika. De større
stykker smeltes, tappes pa fla-
sker og sæIges isaer i Japan.
Royal Greenland ser imidler-
tid en forretning i en større og
mere industrialiseret behand-
ling af isskosserne. Det er det,
Royal Greenland har bedt Niro
Separation om at vre be-
hjælpelig med at tilrettelæg-
ge.

Det er en belt speciel
oplevelse at fa en drink med ind-

landsis Indlandsis er kc
primeret luft, og i takt mec
den tøer i drinken knager
knkker den. Desuden er
10.000 år gamle is fuldstæn-
dig ren og klar og efterlader
ikke de urenheder som is la
af vand tappet fra hanen g
(can)
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