
 

 
Hvad: Netværksmøde: Økologiske og plantebaserede startups 
Hvem: Plantebaseret Videnscenter og Business Fredericia i regi af Netværk for Fremtidens 

Planteproteiner 
Hvor: Business Fredericia, Port House, 7000 Fredericia 
Hvornår: Tirsdag den 19. april klokken 14.00-17.00 (gratis for bekræftede og relevante deltagere) 
 
Er du en plantebaseret fødevare startup? Eller arbejder du på en idé hertil? Eller overvejer du at 
investerer i en eller flere plantebaserede startups? Så vær med, når vi samler et stærkt felt af etablerede 
økologiske plantebaserede startups samt organisationer og virksomheder, der arbejder med startups 
indenfor finansiering, rådgivning, matchmaking samt distribuering. 
 
Ditte Tranberg vil som iværksætter bl.a. fortælle om sine erfaringer med, som lille ny virksomhed, at 
være tro over for sig selv og sine visioner. Emil Andersen deler også ud af sine erfaringer som 
iværksætter og sætter fokus på hvordan, man kommer godt fra start. Mette Johannsen fortæller om 
Opstart, som har til formål at hjælpe de helt små, tidlige startups inden for økologiske og plantebaserede 
fødevarer. Jacob Mogensen fortæller om den unikke mulighed for hjælp til iværksættere, med fokus på 
plantebaserede fødevarer, via Danmarks nationale klynge for fødevarer og Bioressourcer.  
Gyda Bay giver os et indblik i Turbo Plant, der arbejder med matchmaking af plantebaserede 
virksomheder, for at de kan få flere salgskanaler. Josefina Estrada vil sætte os ind i hvordan, man kan 
rejse kapital til grønne initiativer, få eksponering og udvikle sig sammen med forbrugeren gennem et 
online udstillingsvindue for nye og bæredygtige virksomheder. Rasmus Steen Kristensen giver tips til 
hvordan, du tænker produkt, organisering, logistik, økonomi og forretning sammen, så du ikke alene 
kommer godt fra start men også godt videre. Malte Johnsen og Philip Grønkjær runder eftermiddagen 
af med at berette om hvordan, man som startup gennem en platform løsning kan nå bredt ud til nye 
markeder og kunder, uden at fare vild i logistik og bureaukrati. 
 
PROGRAM 
14.00-14.10 Velkomst ved Business Fredericia  og Netværk for Fremtidens Planteproteiner 
14.10-14.25 Ditte Tranberg, Linser for livet 
14.25-14.40 Emil Andersen, Planteslagterne 
14.40-14.55 Pause og netværk inkl. kaffe 
14.55-15.10 Mette Johannsen, OPstart 
15.10-15.25 Jacob Mogensen, Beyond Beta og Food & Bio Cluster Denmark  
15.25-15.40 Gyda Bay, Turbo Plant og Food Innovation House  
15.40-15.55 Pause og netværk inkl. kaffe og kage 
15.55-16.10 Josefina Estrada, Coop Crowd Funding 
16.10-16.25 Rasmus Steen Kristensen, Tracezilla 
16.25-16.40 Malte Johnsen og Philip Grønkjær, Pantrii 
16.40-17.00 Opsamling og spørgsmål 
17.00 Tak for i dag 
 
Dagen arrangeres af Plantebaseret Videnscenter, Business Fredericia og Dansk Vegetarisk Forening. 
Den finder sted i regi af  Netværk for Fremtidens Planteproteiner, som støttes af Fonden for økologisk 
landbrug. 
Netværket er et forum for vidensudveksling, inspirationsdeling, løsningsudvikling og networking 
mellem de centrale aktører og interessenter med relation til det danske fødevareerhverv. Vi fokuserer 
udelukkende på planteproteiner til humant konsum. 
Netværk skal styrke sammenhængskraften blandt alle aktører fra jord til bord med henblik på at 
fremme markedsudviklingen af økologiske planteproteiner til fødevare i Danmark. Dette vil bl.a. ske via 
tematiserede netværksmøder, konferencer samt et onlineforum for netværkets deltagere. 
 
YDERLIGERE INFORMATION SAMT TILMELDING  
Tilmelding til netværksmødet den 19. april sker via dette link HER. 
Hvis du har          spørgsmål angående arrangementet eller netværket, kan du kontakte Mette Fisker på mailen 
mette.fisker@vegetarisk.dk.  

https://businessfredericia.dk/historie/
https://vegetarisk.dk/planteproteiner/
https://linserforlivet.dk/
https://planteslagterne.dk/
https://vegetarisk.dk/opstart/
https://beyondbeta.dk/
https://foodbiocluster.com/
https://www.foodinnovationhouse.dk/plantebaseret/turbo-plant/
https://www.foodinnovationhouse.dk/
https://crowdfunding.coop.dk/
https://www.tracezilla.com/da
https://www.pantrii.io/
https://www.collect.nu/DVF/Netvaerksmoede19april2022
mailto:mette.fisker@vegetarisk.dk

