
  
                            

 
Hvad: Netværksmøde: Ingredienser i plantebaserede produkter 
Hvem: Plantebaseret Videnscenter og Dansk Vegetarisk Forening i regi af Netværk for              Fremtidens 

Planteproteiner i Danmark 
Hvor: Hos Naturli’ Foods i Vejen 
Hvornår: Mandag den 8. november 2021 klokken 13.00-16.30 (gratis for bekræftede deltagere) 
 
 
Få de nyeste indsigter i det danske ingrediensmarked, når vi til inviterer til netværksmøde om 
ingredienser i plantebaserede produkter. 
 
Henrik Lund, CEO i Naturli’ Foods lægger ud med en kort rundvisning på Naturli’s fabrik, der ligger 
sammen med Grønvang, som producerer nogle af Naturli’s produkter. Derpå vil vi bevæge os ned i 
kantinen og smage på nogle produkter. Herefter vil Tanne Severin Holm fra Fødevarestyrelsen tage os 
med ind i Forum for Fremtidens Ingredienser samt fortælle om deres viden om nye råvarer samt 
ingredienser samt de barrierer, virksomhederne møder. 
KMC vil fortælle om kartoffelprotein som ren ingrediens i plantebaserede fødevarer. I det næste indlæg 
vil Simon Lynge Svendsen berette om Tvedemoses forskellige grøntsagspulvere som ingredienser i fx 
plantebaserede og clean label produkter. Dagens sidste oplæg kommer fra 4BetterLife, der sælger B2B 
ingredienser og produkter baseret på mikroalger, ærter og bønner. Johanne vil også præsentere os for 
to helt nye ingredienser baseret på alger. 
 
Eftermiddagens indlæg sluttes af med en åben samtale om dagens oplæg. 

 
PROGRAM (inklusive spørgetid – ændringer kan forekomme) 

13.00-13.30 Henrik Lund, CEO i Naturli’, Rundvisning 

13.30-14.00 Smagsprøver i kantinen og kort pause 

14.00-14.30 Tanne Severin Holm, Fødevarestyrelsen, Forum for Fremtidens Ingredienser 

14.30-14.55 Ole Primholdt Christensen og kollega, KMC 

14.55-15.05 Pause 

15.05-15.30 Simon Lynge Svendsen, Produktionschef, Tvedemose 

15.30-15.55 Johanne Jelnes, CEO og partner, 4BetterLife 

15.55-16.20 Åben samtale om dagens indhold samt eventuelle løsningsforslag 

16.20-16.30 Opsamling samt tak for i dag 

 
 
Dagen arrangeres af Plantebaseret Videnscenter og Dansk Vegetarisk Forening. Det finder sted i regi af 
Netværk for Fremtidens Planteproteiner i Danmark, som støttes af Grønt Udviklings- og 
Demonstrations Program (GUDP) under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. 
 
Formålet med netværket er at fremme udviklingen og produktionen af plantebaserede fødevarer i 
Danmark. Netværket er et forum for vidensudveksling, inspirationsdeling, løsningsudvikling og 
networking mellem de centrale aktører og interessenter med relation til det danske fødevareerhverv. 
Læs evt. mere og find arrangementer samt materialer her: LINK 
 
 
YDERLIGERE INFORMATION SAMT EVENTUEL TILMELDING 
Kontakt Mette Fisker på mail: mette.fisker@vegetarisk.dk, hvis du vil anmode om at deltage, eller har 
spørgsmål angående arrangementet eller netværket. 

https://plantebaseretvidenscenter.dk/projekter/netvaerk-for-fremtidens-planteproteiner-i-danmark/
mailto:mette.fisker@vegetarisk.dk

