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Netværksmøde: Forskning og produktudvikling
Plantebaseret Videnscenter og Dansk Vegetarisk Forening: Netværk for Fremtidens
Planteproteiner i Danmark
Online via Zoom
Torsdag den 25. marts klokken 12.30-15.15 2021 (gratis for relevante deltagere)

Så er det tid til endnu et netværksmøde. Denne gang sætter vi fokus på forskning og produktudvikling
inden for plantebaserede fødevarer.
Associeret professor Iben Lykke Petersen lægger ud om processering og den ernæringsmæssige kvalitet
af planteproteiner. Derpå vil Mia Maja Hansson, madøre og iværksætter berette hvordan hun har gjort
en forretning ud af at hjælpe andre iværksættere i gang. Gyda Bay fortæller om Food Innovation Houses
nye satsning ”Plantebasereret Innovations Hub”, hvor de arbejder med virksomheder om udvikling, test
og kommercialisering af plantebaserede produkter. Dagens indlæg sluttes af med et interessant
indspark fra en producent.
Til sidst vil der være tid til yderligere spørgsmål og dialog mellem deltagerne og oplægsholderne.
PROGRAM
Moderator:

(inklusive spørgetid)
Generalsekretær i DVF Rune-Christoffer Dragsdahl

12.30-12.35
12.35-13.05

Velkommen
Iben Lykke Petersen, Lektor på KU, Institut for Fødevarevidenskab: Planteproteiner –
processering og ernæringsmæssig kvalitet
Mia Maja Hansson, Madpirat, Madiværksætteri i praksis
Kort pause
Gyda Bay, Daglig leder, Food Innovation House: Produktinnovation – udvikling, test og
kommercialisering
Producenter: Foodture og Rømer Vegan
Åben debat, samt tid til at stille spørgsmål
Tak for i dag

13.05-13.35
13.35-13.45
13.45-14.15
14.15-14.45
14.45-15.15
15.15

YDERLIGERE INFORMATION SAMT EVENTUEL TILMELDING
Kontakt Mette på mail: Mette.fisker@vegetarisk.dk, hvis du vil anmode om at deltage, eller har
spørgsmål angående arrangementet eller netværket.
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 omkring 110 deltagere fra ca. 80 forskellige virksomheder, organisationer, tænketanke
og vidensinstitutioner.
Læs evt. mere og find arrangementer samt materialer HER.

