
Morten Christensen 

Peter, hvor meget af det totale protein er grønt hhv. hvidt ? 

- Ca 80/20, afhænger dog lidt af hvilken fældningsmetode og parametre der anvendes 

 

 

[9:37 AM] Pernille Sølvhøj Roelsgaard 

Du nævnte at hvidt lucerneprotein har samme funktionalitet som mælk - hvilke applikationer har i 

testet det i? 

Det har samme egenskaber som mælke og ægge protein forudsat at proces metoden er den rigtige. Det 

er baseret på litteraturstudie, Lihmes forsøg samt vores egne forsøg med blandt andet tærtebunde hvor 

æggeprotein har været substitueret med vores grønne protein. 

 

[9:40 AM] Anja Serena 

får i målt DIAAS på produkterne? 

 

[9:41 AM] Christensen, Morten Wurtz 

og PDCAAS ?  

Ja begge forventes at blive gjort inden for de næste 3 måneder. Tidligere studier har vist at det har en 

højere score end soja. 

 

[9:41 AM] Mathias Greve-Poulsen 

Er proteinet opløseligt eller kan det gøres opløseligt? 

Det kan let gøres opløseligt ved at ændre pH 

like 1 

 

[9:42 AM] Anja Serena 

overvejer i at måle CO2 i forhold til g protein eller i forhold til protein kvaliteten?  

Det er blevet gjort teoretisk ud fra en proteinfordøjelighed på 80%. Det var før vi vidste at 

fordøjeligheden faktisk var højere. 

 

[9:44 AM] Sara Juul Østergaard (SAJU) | VIA 



Opløselige og/eller uopløselige fibre i pulpen? 

Primært ikke opløselige. (SDF=opløselige, IDF=Ikke opløselige). Se tabel nedenfor. 

 

[9:45 AM] Christensen, Morten Wurtz 

Har I overvejet andre protein proces teknologier (alkohol ekstraktion, spray tørring) ?? 

Ja det har vi og også testet mange af dem  

 

[9:47 AM] Pernille Sølvhøj Roelsgaard 

Har i arbejdet med smagskombinationer, der kunne camouflere denne smag af "kostald"? Græsset 

behøver jo ikke stå alene som smagsgiver :) 

Som nævnt kræver det kraftige smage såsom chili og ingefær for at skjule den grønne smag  

 

[9:49 AM] Christian Bøjlund (gæst) 

Er det lugten eller smag i fjerner?. 

 

Begge dele  

 

 

[9:50 AM] Sara Juul Østergaard (SAJU) | VIA 

Lige præcis Christian! Er smagen bitter? Det resterende på være dugte? 



Smagen før SFE behandlingen er meget bitter og har kun svag bitterhed efter endt behandling. 

 

[9:50 AM] Anja Serena 

når i overvejer jeres processer har i så naturligheds perspektivet med ind over ? 

Som udgangspunkt ja. Dog bruger vi pt ikke citronsyre men saltsyre til pH justering. Dette ser vi dog 

ikke en udfordring at ændre ved en eventuelt senere opskalering. 

 

[9:51 AM] Pernille Sølvhøj Roelsgaard 

Godt spørgmål, Anja - det vil forbrugeren være opmærksom på! 

 

[9:54 AM] Christensen, Morten Wurtz 

Fryse tørring og superkritisk CO2 ekstraktion ? Det lyder dyrt ... 

Det har en høj CAPEX ja, men lave drift omkostningerne. Vores foreløbige beregninger siger at det vil 

være økonomisk bæredygtigt. 

 

[9:54 AM] Anja Serena 

hvor "CO2" venlige er processerne? 

Se nedenunder 

 

[9:55 AM] Mathias Greve-Poulsen 

og energi tungt. 

Se nedenunder 

[9:56 AM] Pernille Sølvhøj Roelsgaard 

Ja - i slutregnskabet - ER det så et miljøvenligt alternativ :)? 

Se nedenunder 

 

[9:56 AM] Jesper Svensgaard 



...med andre ord, er i begyndt at tage de forskellige teknikker til at fjerne lugt, smag med mere ind i 

LCA analyser på aftrykket på det endelige protein? 

Alt kommer naturligvis hvor fra man får sin energi. Hvis denne energi er bæredygtig så vil jeg mene at 

det er et miljøvenligt alternativ til soja.  

Vi har ikke lavet LCA beregningen endnu hvor SFE er medtaget, men vil mene at lucerneprotein 

behandlet med Superkritisk CO2 stadig er mere bæredygtigt end soja protein. 


