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OPTICEPT TECHNOLOGIES - POSITIVA RESULTAT 
FÖR INDUSTRIELL UTVÄRDERING GÄLLANDE 
OATCEPT
Ett pilottest för industriell CEPT-behandling av havremjölk har nu genomförts med 
positivt resultat. Som tidigare kommunicerat behövde behandlingskammaren 
optimeras och sedan kvalificeras med hjälp av pilottester i industriell skala. Dessa 
tester är nu bekräftade och genomförda med mycket positivt resultat.

oatCEPT ger förbättrad skumningsförmåga, emulsionsstabilitet och minskat behov av tillsatta 
enzymer i havremjölk. Nästa steg blir att analysera den nu industriellt producerade produkten för 
att bekräfta oatCEPTs positiva påverkan i processen. Svar väntas under sommaren. När positivt 
utfall bekräftats kommer oatCEPT att lanseras kommersiellt.

”Det är väldigt glädjande att vi nu lyckats vidareutveckla tekniken till att fungera i industriell 
miljö. Vi ser med spänning fram emot att bekräfta de goda resultat vi sett i våra lab tester för att 
därefter vara redo för nästa steg i lanseringen av detta spännande produktområde”
VD OptiCept Technologies Thomas Lundqvist
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Om oss

OptiCept Technologies AB (publ), 556844-3914 förser livsmedels-och växtindustrin med 
högteknologiska lösningar som bidrar till en mer hållbar värld och möjliggör klimatsmart 
ekonomisk tillväxt. OptiCept optimerar biologiska processer - Ökad extraktion ur råvaran, 
förlängd hållbarhet, minskat avfall och förbättrad kvalitet (smak, doft, färg, näringsinnehåll) hos 
slutprodukten. Teknologins positiva effekter ger såväl ekonomiska fördelar för kunden, bättre 
produkter för konsumenten och mindre påverkan på vår miljö. 
 
Genom patenterad teknologi inom PEF (pulsed electric field) och VI (Vacuum Infusion), öppnar vi 
upp nya affärsmöjligheter för livsmedels- och växtförökningsindustrin över hela världen. 
OptiCepts vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi 
som är enkel att använda inom områdena FoodTech och PlantTech. 
 
Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser 
Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller  certifiedadviser@penser.se
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