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Indhold

• Perspektiver belyst ud fra interviewundersøgelse i værdikæden for grøntprotein

• Status – oversigt over projekter med fokus på grøntprotein til fødevarer

• Grøntprotein frem for græsprotein: Mere dækkende for forskellige råvarer: græs, kløver 
og lucerne mm.
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Værdikæden for grøntprotein til fødevarer

• Forædling af græs, kløver og lucernesorter (2)

• Dyrkning af grøntafgrøder (4)

• Proteinfremstilling – til foder / til fødevarer (3)

• Anvendelse – Produktfremstilling (2)

• Anvendelse – Detailhandel (2)

• Anvendelse – Restauranter og storkøkkener (6)



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 

indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer

Grøntproduktion (frøforædlere, landmænd, maskinstation)

• Ser store miljø- og klima-fordele ved at dyrke grøntafgrøder til protein.

• Bekymring for økonomien i grøntprotein – bedst chance ved økologisk produktion.

• Vigtigt at sidestrømme får økonomisk værdi.

• Potentielt store muligheder for nye sorter af græs, kløver og lucerne også internationalt, 
men det kræver et stort udviklingsarbejde.

• Især økologiske planteavlere kan få fordel af at dyrke grøntafgrøder til protein, men også 
økologiske husdyrproducent og konventionel landmand ser muligheder i det.

• Der skal findes løsning på en række praktiske udfordringer f.eks. til høst.

• Håber at afsætning af protein til fødevarer kan forbedre økonomien.
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Proteinfremstilling

• Foderstofvirksomheder i gang med at etablere bioraffinaderier (2020 og 2021)

• Ser store muligheder i grøntprotein til foder – i første omgang til økologiske husdyr.

• Positivt at begrænse proteinimport og at få større arealer med græsmarksafgrøder.

• Stort fokus på effektiv / rentabel produktion: sikker grøntforsyning og udnyttelse af 
sidestrømme.

• Forventer at der skal være en merpris på grøntprotein.

• Ønsker på sigt at kunne levere en delstrøm i fødevarekvalitet.

• En virksomhed med teknologi, der kan fjerne den grønne farve fra proteinet, ser store 
muligheder i en kommende produktion i ”grøntprotein” til erstatning for æggehvide.

• Der er brug for teknologiudvikling og Novel Food godkendelse.
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Anvendelse - produktfremstilling

• Mejeri og leverandør af proteinkoncentrater (sundhed, ældre og sport)

• Producenter af husdyrprodukter ønsker at kunne levere produkter til kunder, der lægger 
vægt på vegetabilske produkter. Protein fra græsmarksafgrøder virker interessant.

• Mejeri har i forvejen leverandører, der dyrker græs. Engagerer sig i grøntproteinprojekt.

• Både plus ved at udfase sojaimport i kvægfoder og ved at lave nye produkter med 
”grøntprotein”.

• Mange spørgsmål om kvalitet skal afklares før grøntprotein kommer i fødevarer.

• Til fremstilling af proteinkoncentrater vil ”grøntprotein” have hård konkurrence på kvalitet, 
egenskaber og pris. 

• Der er behov for et vegetabilsk produkt med gode egenskaber og en positiv fortælling.
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Anvendelse - detailhandel

• Der er kamp om hyldemeterne i butikkerne.

• Nye produkter med grøntprotein vil være ok, hvis de har ønskelige fordele for kunderne.

• Behov for solid dokumentation for miljø- og klimavenlighed, økologi, dansk protein, 
ernæringsværdi, sundhedsforhold og god smag.

• Bør være billigere end konkurrerende kødbaseredeprodukter.

• Græs lyder positivt – teknologisk raffinering lyder problematisk.

• Der er flere andre planteprotein-råvarer, grøntprotein skal konkurrere med.

• Forventer en flerårig udviklingsproces før der kommer relevante produkter frem.

• Vil gerne i dialog med virksomheder, der vil udvikle produkter med grøntprotein.
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Anvendelse – restaurant / storkøkken og catering

• Cateringbranchen er nysgerrigt afventende.

• Der forestår et stort udviklingsarbejde og en godkendelsesproces for produkter med 
grøntprotein. Produkter med f.eks. ærter og hestebønner, der kan erstatte kød forventes 
at blive boostet først.

• Kantinerne oplever ikke et umiddelbart behov for grøntprotein, men mærker en 
bevægelses mod færre animalske produkter.

• Hvis produkter med grøntprotein kan dokumentere bæredygtighed til en fornuftig pris, så 
er der muligheder. Den gode historie har stor betydning for salget.

• Kvalitet, egenskaber, smag og pris er helt afgørende. 

• Produkter med grøntprotein skal passe ind i rutinerne i køkkenerne, eller introduceres via 
oplæring. Et vegetabilsk ”multi-tool” protein til erstatning for ”dunk-æg” vil være godt.
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Resume

• Mange i værdikæden kan se positive muligheder i grøntprotein

• Det er den gode historie om et protein, der er mere bæredygtigt og produceret i Danmark 
med positiv miljø- og klimaprofil, der vil kunne sælge produkter med grøntprotein.

• Men produkterne skal samtidig have gode egenskaber, god ernæringsværdi, god kvalitet, 
god smag, være let at bruge og til en fornuftig pris.

• Der forestår en stor udviklingsopgave og en dokumentationsindsats samt en Novel Food 
godkendelse.

• Flere er villige til at indgå i udviklingsarbejdet.
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Status – Projekter med grøntprotein til fødevarer

Projekt Aktører Tidsper-spektiv Indsats

InnoGrass DTU, Aalborg Universitet, 

Lihme Protein Solutions, 

Naturli Foods, Greenfield, 

SEGES, Biotest

2019-2021 Effektivisere raffineringsteknik.

Analysere indhold til brug for Novel

Food godkendelse. Værdi af brunsaft.

Test af grøntprotein i fødevarer.

Fødevareingre-

dienser fra grøn 

bioraffinering

LinusPro, DryingMate, 

ScienceBrew, Aarhus 

Universitet, DTU

2019-2020 Udvikle raffineringsteknik (presninger, 

ekstruering, antioxidanter, fældning, 

tørring). Fordøjelighed. Fødevarefor-

mulering. Smag.

Subleem 2 Teknologisk Institut, 

Københavns Universitet, 

Nordisk Sukker, Green 

Solutions, KWS Scandinavia

2018-2019 Udstyr til oprensning af proteiner og 

kostfibre. Græs, kløver, roetop.

Dokumentation til Novel Food.

Fra grønt protein 

til køledisken

BioRefine: DLG, Danish Agro, 

DLF 
2019-2023 Etablere kommercielt 

produktionsanlæg.

Først foderprotein dernæst udvikle 

protein til fødevarer.

Græs4Food BiomassProtein, Aalborg 

Universitet, MMS Nordic, 

GreenLab Skive, Thise Mejeri 

2020-2023 Raffinere protein via membranfiltrering

Fabrik til foder- og fødevareprotein.

Tests til Novel Food


