
   
                

  
 

Hvad:  Matchmaking event om innovativt bagværk, energibarer og snacks. 
Hvem:  Dansk Vegetarisk Forening, Netværk for Fremtidens Planteproteiner i Danmark 
Hvor:  Online via Zoom 
Hvornår:  Torsdag den 25. februar 2021, 13.00-15.30 (gratis for relevante deltagere) 

Så er vi klar med endnu et spændende netværksmøde – denne gang inviterer vi til online matchmaking 
event om innovativt bagværk, energibarer og snacks.  

Arrangementet er relevant for de af jer, som gerne vil inspireres til udvikling af nye produkter og måske se 
nye samarbejdsmuligheder mellem ingrediensvirksomheder, startups og fødevareproducenter - i denne 
omgang til nye sunde produkter indenfor kategorierne bagværk, energibarer og snacks - med bl.a. 
planteproteiner, alger, og up-cycling af restprodukter fra andre fødevareindustrier. Der vil være tid til 
spørgsmål og dialog mellem deltagerne og oplægsholderne – og vi åbner for, at deltagere der ikke har holdt 
oplæg, kan fortælle om relevante produkter og ønsker til samarbejder sidst i programmet.  

Program 
Moderator: Centerleder i Plantebaseret Videnscenter, Katrine Ejlerskov  
13.00-13.10 Velkomst og kort intro om den plantebaserede udvikling, og fordelene ved innovation 

af nye sunde produkter indenfor bagværk, energibarer og snacks. Katrine Ejlerskov, 
Centerleder i Plantebaseret Videnscenter 

13.10-13.30 Bag med bønner – brug af bælgfrugter i brød, tærter, kager og myslibarer. Lina 
Wallentinson, kogebogsforfatter (engelsk oplæg) 

13.30-13.50 Forvandling af restprodukt fra øl og whisky til sundere snacks. Karin Beukel, Agrain 
13.50-14.10 Anvendelsesmuligheder for mikroalgen, Blonde chlorella. Henrik Holm, Biotrino 
14.10-14.20 Pause 
14.30-14.50 Erfaringer ved produktudvikling og efterspørgsel på innovative produkter. Martin 

Marko Hansen, Jalm&B 
14.50-15.10 Korte indlæg fra Organic Plant-Protein, Kaffe Bueno og Møllerup Gods.  
15.10-15.30 Mulighed for at øvrige deltagerne fortæller om deres produkter og ønsker til 

samarbejder. 
15.30 Tak for i dag 
 

Kort opsummering af netværket 
Netværk for Fremtidens Planteproteiner i Danmark er et netværksprojekt, med tilskud fra ”Grønt 
Udviklings- og Demonstrations Program (GUDP) under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, som 
skal fremme udviklingen og produktionen af plantebaserede fødevarer i Danmark. Netværket ligger under 
Plantebaseret Videnscenter og drives af Dansk Vegetarisk Forening. 
Netværket er et forum for vidensudveksling, inspirationsdeling, løsningsudvikling og networking mellem 
de centrale aktører og interessenter med relation til det danske fødevareerhverv. 
Netværket løber i første omgang i to år og startede i januar 2020. Der bliver afholdt i alt 16 netværksmøder 
eller seminarer rundt om i landet. Aktørerne i netværket deltager med det formål at bidrage til udvikling 
af fødevareerhvervet, herunder også blive opmærksomme på eventuelle begrænsninger og muligheder, 
som fødevareerhvervet oplever, men som kræver, at andre aktører handler – eksempelvis behov for ny 
forskning, behov for ændringer i lovgivning, behov for holdningsændrende kampagner fra organisationer, 
etc. 
Netværket har mere end 100 deltagere fra over 75 forskellige virksomheder, organisationer, tænketanke 
og vidensinstitutioner. 
 
Læs evt. mere og find arrangementer samt materialer her: https://vegetarisk.dk/planteproteiner/  

 
Yderligere oplysninger samt tilmelding 
Kontakt Katrine Ejlerskov hvis du har spørgsmål eller ønsker at deltage: kte@videnscenter.dk 
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