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Om kataloget
Formålet med dette katalog er at gøre det
lettere for aktører på tværs af værdikæden at
finde hinanden og gå i dialog om afsætnings-
fremmende samarbejdsaftaler. Kataloget er
især til jer, der producerer planterige
fødevarer.

Kataloget indeholder idéer til at sætte fart på
økologien i planterige fødevarer, og er udviklet
af Maple i samarbejde med Landbrug &
Fødevarer. Idéerne er baseret på en kvalitativ
undersøgelse blandt forarbejdende
virksomheder, dagligvarehandel og foodservice
foretaget af Maple i foråret 2022, og 4
workshops afviklet af Landbrug & Fødevarer i
efteråret 2022 med deltagere fra værdikæden
omkring planterige fødevarer.

Undersøgelse
I foråret 2022 lavede Maple en undersøgelse
af forarbejdnings- og convenience-industriens
beslutningsproces, valg af råvarer samt
barrierer og motivation for at vælge økologiske
alternativer til brug i planterige produkter. Her
gennemførte Maple dybdeinterviews med 9
forarbejdende virksomheder og 7
virksomheder indenfor dagligvarehandel og
foodservice. I de i alt 16 interviews deltog
f.eks. direktører, indkøbschefer og
kategorichefer i SMV’er og større
virksomheder. Undersøgelsen resulterede i en
række indsigter om behov og udfordringer i
forhold til økologiske råvarer og ingredienser i
planterige produkter.

Workshops
I løbet af efteråret 2022 har Landbrug &
Fødevarer afholdt 4 workshops med fokus på
planterige fødevarer. De 4 workshops har
handlet om markedsindsigter, sourcing af
råvarer, plantebaseret produktudvikling samt
smag og sensorik. Undervejs har der været
oplæg og øvelser med relevante eksperter
indenfor de forskellige områder, og deltagerne
har repræsenteret alle led i værdikæden.
Maple har dokumenteret de 4 workshops og
indsamlet input, diskussioner og idéer, som
kom frem undervejs.

Om Maple
Maple er et strategisk researchfirma, der
bruger antropologiske metoder til at skabe
større indsigt i menneskers behov, drivkræfter
og udfordringer, og som omsætter indsigterne
til konkrete anbefalinger til bedre
kommunikation, produkter og strategi. Vi
kortlægger bl.a. hvad der giver værdi for
mennesker, hvorfor de vælger et produkt eller
en service frem for andre, hvordan de træffer
beslutninger, hvordan de opfatter brands og
kommunikation, hvilke dilemmaer de står i, og
hvad der ligger til grund for deres adfærd.

Tak til Fonden for økologisk landbrug for at
have bevilget midler til dette projekt.
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At vise vejen til planterig mad
Både de forarbejdende virksomheder, daglig-
varehandlen og foodservice oplever, vækst og
øget kommerciel interesse på markedet for
plantebaserede produkter. De fortæller om en
støt stigende efterspørgsel på de
plantebaserede produkter hos forbrugerne. På
trods af den store interesse og efterspørgsel
på plantebaserede produkter oplever
dagligvarehandlen og food-service dog også, at
der er en generel mangel på viden og
inspiration hos danskerne, når det handler om
at bruge flere grøntsager i madlavningen.

Forbrugerne skal have inspiration og
vejledning til de mange nye ingredienser,
smage og måder at tilberede maden. Det
kræver tilvænning og tålmodighed, og det er
nødvendigt at hjælpe dem på vej, f.eks. ved at
tage udgangspunkt i det, som forbrugeren i
forvejen kender og bruger hyppigt. Maden skal
med andre ord være genkendelig, og samtidig
byde på noget nyt. Det er f.eks. en god idé at
begynde med kikærter, linser eller chiafrø,
fordi det er noget som forbrugeren kender. En
anden idé kan være at øge mængden af
grøntsager som gulerod og squash i velkendte
retter.

Fokusér på det planterige
Forarbejdende virksomheder, dagligvare-
handlen og foodservice fortæller, at de
plantebaserede produkter i mange år har
skulle fungere som erstatning for kød- og
mejeriprodukter – særligt målrettet vegetarer
og veganere.

1

Hjælp fleksitarer med inspiration til ny planterig mad

• Giv inspiration til forbrugere, som er nye i det planterige køkken, og vis potentialet i de enkelte 
ingredienser

• Introducér ny økologisk planterig mad i foodservice

• Gør brug af velkendte måltidsforslag i dagligvarehandlen

Side 3

Nu peger virksomhederne på fleksitarer som
en ny interessant målgruppe. Der er et stort
potentiale i fleksitarer, fordi de som gruppe
udgør en enorm volumen, og potentielt set
kan øge forbruget af planterige produkter
markant. Ifølge tal fra Landbrug & Fødevarer,
som er leveret af Epinion, har over halvdelen
af danskerne mindst én kødfri dag om ugen.

Fleksitarer vælger i højere og højere grad
plantebaserede produkter, men spiser også
fortsat kød. Virksomhederne oplever, at de
derfor har mindre fokus på, at planterige
produkter skal matche kødets næringsindhold,
og er mere motiveret af f.eks. klima og
sundhed, når de vælger planterige produkter
og måltidsløsninger. Der er derfor potentiale i
at kalde et produkt for ‘planterigt’ fremfor
‘vegetarisk’ for at ramme en bredere
målgruppe.



Side 4

Muligheder i dagligvarehandlen og 
foodservice 
Dagligvarehandlen og foodservice oplever, at
der fortsat hersker forskellige barrierer blandt
forbrugerne i forhold til køb af de planterige
produkter. De peger på, at forbrugeren ser
dem som kedelige og smagsneutrale – fordi
kødprodukter ofte har et forspring, når det
kommer til tekstur og umami – og at de kan
være svære at bruge.

Dagligvarehandlen beskriver forskellige
strategier i forhold til at eksponere de
plantebaserede produkter. Nogle satser på
særskilte sektioner hvor rationalet er, at
vegetarer og veganere let kan finde alle deres
varer ét sted. Andre placerer de
plantebaserede produkter som alternativer til
kødet (”side by side”-modellen), hvor
rationalet er, at ramme den almene fleksitar.
Derudover oplever dagligvarehandlen generelt
et stigende salg af grøntsager og bælgfrugter.

Kantiner som serverer mere planterig mad i
stedet for kød oplever at spare penge i deres
madbudget og dermed få råd til at købe flere
økologiske råvarer af højere kvalitet. Flere
kokke i foodservice giver udtryk for, at de er
åbne overfor at afprøve nye ingredienser i
deres køkkener.

”Vi har verdensmesterskab i 

økologi, men også i overvægt og 

kødforbrug. Hvad kan vi gøre? 

Jeg tror bestemt, at vi skal spise 

det i kantinen først, og så sker 

der noget med næste generation.

Konsulent, råvareproducent 

Forarbejdende virksomheder og råvare-
producenter mener, at forbrugeren skal
inspireres gennem foodservice før der kommer
en adfærdsændring i de private hjem. Dette er
bl.a. fordi der mangler plads og tid til at
formidle de nye planterige produkter på
hylderne i supermarkedet, og fordi det kan
være lettere at prøve nye ukendte retter i
f.eks. en kantine eller når man skal have lidt
mad på farten.

Samtidig oplever forarbejdende virksomheder
og dagligvarehandlen, at forbrugeren i højere
grad bliver inspireret til selv at vælge
økologiske og planterige produkter til måltider,
når de bliver mødt af noget de kender,
eksempelvis et forslag til en
grøntsagsbolognese. Her fungerer det særligt
godt, hvis alle ingredienser til retten er samlet
for forbrugeren, f.eks. på en hylde eller et
podie, så det er let at gå til.
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Fokusér på clean label produkter 

Side 5

Clean label bliver set som et rent produkt 
De forarbejdende virksomheder beskriver en
stærk tendens, hvor fokus mere og mere er på
rene produkter – også kaldet ”clean label” og
”whole foods”. Disse begreber henviser til et
renere produkt med mindre forarbejdning og
færre tilsætningsstoffer – og oftest er
omdrejningspunktet økologiske råvarer og
ingredienser.

Et rent produkt bidrager også til større
dagsordener, som f.eks. klima, folkesundhed,
bæredygtighed, dyrevelfærd og biodiversitet.
På tværs af forarbejdende virksomheder,
dagligvarehandel og foodservice oplever de, at
forbrugerne gerne vil have disse enkle
produkter, hvor råvarerne er til at forstå.

• Lav planterige produkter med fokus på rene råvarer og økologi 

• Fremhæv hvordan produktet bidrager til en bedre fremtid, f.eks. i forhold til klima, dyrevelfærd 
og biodiversitet

• Fokusér på produktets indhold i stedet for at skrive hvad det ikke indeholder, nemlig kød 

Økologi

SundhedClean label

Klima Biodiversitet

Bæredygtighed

Færre 

tilsætningsstoffer 

Mindre 

forarbejdning
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”

Vi arbejder med så få forarbejdede 
ingredienser som overhovedet 

muligt, dvs. vi vil gerne have, at 
produktet bliver ’whole foods’ og har 
en ingrediensliste som er så kort som 

mulig og også nem at forstå. 

CEO, forarbejdende virksomhed

”
Vi laver mad med de hele 

ingredienser i videst muligt omfang, 
og vil gerne undgå alt, hvad der 
hedder konserveringsmiddel og 

tilsætningsstoffer i al almindelighed 
- så det er et meget rent og ærligt 

produkt. 

CEO, forarbejdende virksomhed 

Hos forarbejdende virksomheder er der også
et fokus på at lave planterige produkter, som i
højere grad skal være noget i sig selv – fremfor
at imitere kødprodukter, f.eks. rødbedebøffer i
stedet for ‘like-chicken’ og plantefars.

Mange virksomheder i foodservice arbejder
med at integrere økologisk og mere planterig
mad i deres menuer. De prøver at komme
forbrugernes fordomme i møde, og vise hvad
planterig mad også kan være. Her lægger de
ikke vægt på, hvad maden erstatter, men på at
afprøve nye metoder og råvarer samt at give
forbrugeren en spændende oplevelse.

Forarbejdende virksomheder, dagligvare-
handlen og foodservice oplever, at der hersker
forskellige barrierer for planterig mad og
produkter. De peger på, at forbrugerne ofte
opfatter produkterne som kedelige,
smagsneutrale, at de ikke indeholder nok
næring, og at de er fyldt med
konserveringsmidler. Disse fordomme vil
forarbejdende virksomheder komme til livs
ved netop at fokusere på økologiske produkter
som er clean label.
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Anvend økologiske råvarer og produktionsmetoder, som 
sikrer god smag og tekstur 

Side 7

Høje ambitioner om økologi kan være 
vanskelige 
For mange forarbejdende virksomheder spiller
økologi en central rolle i forhold til at skabe
eftertragtede og sunde planterige produkter.
Det gælder både forarbejdede produkter, som
f.eks. sammenkogte retter og postejer, og
ikke-forarbejdede produkter, som f.eks. friske
grøntsager i måltidskasser. Virksomhederne er
ambitiøse og vil gå langt for at lykkes med
næsten eller fuldt ud økologiske produkter. De
oplever, at økologi-mærket er stærkt, fordi de
strikse krav skaber høj tillid. Men ambitionen
om udelukkende at arbejde med økologiske
råvarer og ingredienser kan også være
vanskeligt.

• Arbejd med økologiske råvarer som giver god smag, f.eks. svampe som giver umami 

• Afprøv nye råvarer og produktionsmetoder, der kan give den ønskede tekstur, f.eks. 
solsikkekerner, som er proteinholdige 

• Overvej hvilke økologiske ingredienser og råvarer, der kan bruges som alternativ til ikke-
økologiske ingredienser og råvarer 

Taste is king. Hvis smagen ikke 
er der, så er produktet ikke 

noget værd. Man kan snyde 
forbrugeren én gang, men det 

er meget svært at gøre to 
gange. 

Konsulent, forarbejdende 
virksomhed

Forarbejdende virksomheder oplever bl.a. at
smag og tekstur, som er afgørende parametre
for gode planterige produkter, bliver udfordret
af en 100% økologisk produktion. Mange
funktionelle ingredienser, f.eks. bindingsmidler
og smagsgivere, er svære - og ofte umulige - at
finde økologiske. Her oplever en del
virksomheder, at listen over tilsætningsstoffer,
der må bruges i økologiske produkter er
mangelfuld. F.eks. ønsker nogle virksomheder,
at calcium, tang og visse bindingsmidler skulle
optræde på listen. Nogle af disse råvarer og
ingredienser findes ikke i økologisk udgave –
og derfor efterspørger de forarbejdende
virksomheder udvikling på området.



”Der mangler en masse økologiske ingredienser, og dem er jeg sikker på nok skal 
komme. Dem som udvikler en økologisk variant af methylcellulose bliver jo rige 

over natten, for det findes jo i alle produkter, som skal imitere kød. 

CEO, forarbejdende virksomhed 

Planterige muligheder
Der findes mange muligheder, når man
arbejder med planterige fødevareprodukter.
Her oplever forarbejdende virksomheder dog,
at det er afgørende at have viden om
forarbejdningsprocesser og den råvare, som
man arbejder med.

For eksempel er tilgængeligheden af
proteinerne i planter lavere, end fra animalske
proteinkilder, da planter har en kraftigere
cellevæg. Formålet med processering er derfor
dels at opkoncentrere proteinet og øge
tilgængeligheden, men også at give den
ønskede struktur og at reducere bismag. Her er
det vigtigt, at være opmærksom på både
processeringsmetoden og råvaren.

Planteproteiner indeholder som udgangspunkt
større variation i sammensætning af
aminosyrer og funktionelle egenskaber, der
kan give den ønskede tekstur end andre
proteinkilder gør. Derfor har valget af råvaren
også en indflydelse på, hvilken smag og
sensorik det endelige produkt får.

Der er et stort potentiale i at udforske
sensoriske aspekter og muligheder i forskellige
planteproteiner. Nogle råvarer, som f.eks.
solsikkekerner, har gode proteiner at arbejde
med, hvis man ønsker mindre fedt i
processeringen. Andre råvarer, som f.eks.
bælgfrugter, giver fylde og mæthed, optager
nemt smag og har samtidig ernæringsmæssige
kvaliteter. Et andet eksempel er tang, som
både kan bidrage med tekstur og smag af
umami.

Side 8
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Side 9

Lav forpligtende aftaler om afsætning af økologiske 
råvarer 

• Skab dialog om længerevarende samarbejder mellem råvareproducent og aftager 

• Planlæg produktion og afsætning af økologiske forarbejdede produkter og råvarer med et 
længere sigte

• Lav klare kontrakter mellem råvareproducenter og aftagere, som fastsætter pris og vilkår 

Der er brug for forpligtende aftaler
Råvareproducenter efterspørger mere
vedvarende og forpligtende kontrakter med
aftagere. Dette er nødvendigt for ikke at stå
med et alt for stort lager af tørvarer, som fx
bælgfrugter, som de ikke kan komme af med.
Råvareproducenterne oplever, at aftagere
bestiller økologiske råvarer fra ordre til ordre
fremfor at arbejde med planlægning og
bestilling længere ud i tiden. Dette er særligt
en udfordring for nye afgrøder på markedet,
hvor landmanden kan være tilbageholdende
med at dyrke de nye afgrøder på grund af
risikoen for manglende afsætning.

Selvom der er enighed om, at man burde satse
på det grønne og økologiske i Danmark, er det
forbundet med en stor økonomisk risiko for
råvareproducenterne. Høje priser og
usikkerhed omkring afsætning er en barriere
for danske producenter, når det kommer til et
økologisk planterigt landbrug. Det koster
penge at have et stort lager af råvarer
liggende: råvareproducenten skal lave en stor
investering på at avle grøntsager og samtidig
være sikker på, at det kan blive afsat før
råvarerne bliver for gamle. Derudover kræver
det bygninger med særlige forhold for at
opbevare råvarer fra planteriget på ordentlig
vis.

Forarbejdende 

virksomheder

Råvareproducenter

Dagligvarehandlen

Foodservice
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Der skal satses på danske råvarer
Nogle råvareproducenter har mulighed for at
sælge deres råvarer til udlandet, hvis de ikke
får dem afsat i Danmark. Det er dog ikke altid
en mulighed for de mindre spillere, og de har
derfor en større økonomisk risiko, hvis de skal
satse på økologiske planter. Samtidig oplever
store forarbejdende virksomheder, at det kan
være vanskeligt at arbejde med mindre
landbrug, fordi de ikke kan sikre faste, store
leverancer året rundt. Råvareproducenterne
efterspørger mere forpligtende og
forudsigelige aftaler fra aftagernes side, hvis
det skal kunne betale sig for dem at drive et
økologisk planterigt landbrug. ”

Er det os, som skal satse hele 
puljen og have lageret liggende? 

Det er ikke noget, som vores 
aktionærer er glade for at høre.

Kategorichef, 

råvareproducent  

Det kan f.eks. være kontrakter med aftagere
om fastpris og klausuler pr. areal som
forsikring, hvis høsten giver et mindre udbytte
end regnet med.

Derudover ønsker både råvareproducenter og
forarbejdende virksomheder, at der er bedre
planlægning fra dagligvarehandlen, som de
oplever ofte planlægger indkøb og sortiment
med et kort sigte.

”Det er rart at have et indblik i den 
fulde værdikæde som landmand 
her. Det er en hæmsko, set med 
landmandshatten på, fordi der 
aldrig kommer et klart svar på, 
om det kan blive afsat. Jeg skal 
som landmand kunne se om det 
bliver afsat og det lever. Det skal 

kobles sammen i værdikæden. 

Repræsentant, Råvareproducent 
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Side 11

Øg tilgængelighed af danske økologiske råvarer 

• Udbred kendskabet til økologiske råvarer og råvareproducenter i Danmark 

• Skab større variation i råvarer fra planteriget og mød aftagernes efterspørgsel på større mængder 
af råvarer

• Kommunikér forsyningssikkerhed af råvarer fra råvareproducenter til aftagere 

Lokalt og økologisk er fortrukne valg 
De forarbejdende virksomheder foretrækker
lokale økologiske råvarer og ingredienser. De
fortæller, at det har stor betydning at støtte
lokalområder, og vide hvor og hvordan
råvarerne er dyrket eller produceret. Generelt
set vælger de forarbejdende virksomheder
råvarer efter følgende hierarki: 1) Lokalt, 2)
Dansk, 3) Skandinavisk, 4) Europæisk og til
sidst 5) Globalt (se også model på modsatte
side).

Forarbejdende virksomheder ser også en stor
fordel i at indkøbe råvarer lokalt, fordi det
giver mulighed for at være tæt på
råvareproducent og leverandør. Dermed
oplever de bedre kommunikation, et højere
niveau af transparens og kortere transporttid,
hvilket betyder mindre CO2-udledning og
hurtigere levering. At have forsyning lokalt
bidrager også med tryghed omkring, at råvarer
og ingredienser er håndteret korrekt, og
overholder regler og krav på økologi-
certificeringen.

”
Fordelen ved dansk økologi er i høj grad, at vi er tættere på produktionsleddet, at 
det styrker danske arbejdspladser og knytter os til forsyningskæden på en anden 

måde, end det gør, hvis man bare køber noget lidt tilfældigt i en pose fra udlandet. 

CEO, forarbejdende virksomhed 
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De forarbejdende virksomheder oplever, at det
kan være en udfordring at finde og købe
økologiske råvarer, hvis de også vil arbejde
med lokal forsyning. Mange forarbejdende
virksomheder går derfor på kompromis med
lokale råvarer, når de skal producere
økologiske produkter. F.eks. nævner flere
virksomheder, at de bliver nødt til at gå
omveje, når en økologisk råvare ikke er
tilgængelig i industrielle mængder eller slet
ikke findes lokalt i økologisk udgave. Bl.a.
henter mange forarbejdende virksomheder
bælgfrugter fra udlandet, fordi der er større
udbud af forskellige varianter, som giver en
anderledes smag og tekstur til produktet.

De forarbejdende virksomheder arbejder også
ofte med et stort netværk af leverandører,
fordi forsyningssikkerhed er altafgørende. Når
de skal bruge økologiske råvarer og
ingredienser, er det især vigtigt at have flere
leverandører, fordi den økologiske høst er
mere sårbar og lettere slår fejl. Især kan store
forarbejdende virksomheder have svært ved at
arbejde med mindre landbrug, fordi de ikke
kan sikre faste, store leverancer året rundt.
Derfor hælder mange forarbejdende
virksomheder til at hente råvarer og
ingredienser fra udlandet for at opnå
forsyningssikkerhed.

”

Jeg ville ønske, at man kunne 
købe nogle flere af de der råvarer 

tættere på, så man havde lidt 
bedre styr på, hvor de kom fra og 
hvordan de var håndteret. Men 

det er man bare slet ikke gearet til 
herhjemme. Det kræver bare et 

helt nyt setup i forhold til, 
hvordan man skal producere og 
bruge landbrugsjord. Der er en 
masse snak om dansk landbrug 
og bælgfrugter og alt det der, 

men de er bare ikke i nærheden af 
at kunne producere til industri 

endnu.

Seniorproduktchef, 
forarbejdende virksomhed

Der mangler forsyningssikkerhed og variation
På trods af ønsket om lokale, danske råvarer
og ingredienser, så udgør tilgængelighed en
udfordring for forarbejdende virksomheder. De
oplever, at det danske landbrug på flere måder
ikke er klar til at forsyne de planterige
produktioner. Det handler både om mængden
af økologiske råvarer og variation af sorter.

De forarbejdende virksomheder fortæller, at
landbruget de sidste 50 år har haft fokus på at
dyrke proteinrige planter, som f.eks.
hestebønner, med henblik på at lave
dyrefoder. Dette betyder, at der er en mindre
variation af proteinrige planter, som har været
brugt til menneskeføde, og som er tilgængelige
i dag. Aftagere efterspørger derfor mere
variation i de tilgængelige råvarer fra det
danske landbrug.
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Side 13

Styrk det økologiske landbrug gennem samarbejde om 
rammer, vidensdeling og finansiering 

• Del viden på tværs af råvareproducenter, produktudviklere og kokke om at dyrke, forarbejde og 
udnytte økologiske råvarer bedst muligt

• Søg økonomisk støtte til udvikling af landbruget, f.eks. afskalningsanlæg 

• Inviter til samarbejde med offentlige og private køkkener f.eks. om at øge procentdelen af 
økologisk planterig mad 

Der mangler et mellemled i planterige 
produktioner af fødevarer
Forarbejdende virksomheder efterspørger
råvarer, som har været opbevaret rigtigt og er
klargjort i en grad, hvor den er nemmere at
arbejde med og sætte direkte i produktion til
fødevarer. På grund af landbrugets historie
med avl af planter til dyrefoder, er råvaren
blevet solgt direkte til dyrelandbrug. F.eks. har
der længe manglet et led i værdikæden med et
maskineri, der kan afskalle bælgfrugter – fordi
det ikke var nødvendigt at afskalle bælgfrugter
til dyrefoder.

”Leddet fra mark til vores 
produktion mangler simpelthen. 

Der er bl.a. nogle 
afskalningsmaskiner, som har 

manglet. Vi skal have en råvare 
som bare skal i gryden, vi skal ikke 

fifle med maskiner og alt sådan 
noget.

Seniorproduktchef, 

forarbejdende virksomhed 

Vidensdeling er vigtigt
At styrke det danske økologiske landbrug
kræver også læring og vidensdeling på tværs af
værdikæden. Både de forarbejdende
virksomheder, dagligvarehandlen og food-
service fortæller, at samarbejde på tværs af
værdikæden har stor betydning og giver
gevinst for alle aktører, og at den derfor med
fordel kan styrkes.
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De forskellige aktører i værdikæden oplever
også et stort potentiale i at styrke samarbejdet
med forskellige offentlige instanser. F.eks.
fremhæver forarbejdende virksomheder og
aktører i foodservice, at krav fra kommuner og
regioner om økologisk planterig mad i
offentlige køkkener udgør et stort potentiale
for at øge forbrug og produktion af økologiske
planterige fødevarer.

Derudover oplever råvareproducenter, at
rammerne for fødevarelovgivning af nye
varianter af planteproteiner ikke er
tidssvarende, og at råvareproducenter med
fordel kan hjælpe med dette, for at sætte
mere fart på udviklingen.

Forskellige aktører på tværs af værdikæden
kan altså bidrage med samarbejde på forskellig
vis.

”
Dagligvarehandlen og foodservice oplever, at
særligt små råvareproducenter og
forarbejdende virksomheder kan have svært
ved at møde kravene, fordi de ofte ikke kender
regler og kriterier, f.eks. til økologi-
certificering. Derudover kan de have svært ved
at møde høje krav om f.eks. ensartethed og
mikrobiologi i råvarerne.

Dagligvarehandlen og foodservice sætter også
stor pris på initiativ og proaktivitet fra deres
samarbejdspartnere. Det kan f.eks. være i
forhold til test og markedsføring af nye
produkter, produktudvikling, tilpasning og
forbedring af eksisterende produkter. Særligt
aftagerne i foodservice efterspørger indsigt i
og konkrete forslag til råvarernes muligheder
og funktioner. Bl.a. søger kokke mere viden og
inspiration til, hvordan man arbejder med
planteproteiner.

Forarbejdende 

virksomheder 

kan udvikle og teste 

nye produkter 

Råvareproducenter

kan lære og 

videreformidle viden om 

råvarers egenskaber

Offentlige og private 

køkkener

kan bidrage til at øge 

ambitioner og forbrug af 

økologisk planterig mad 

Universiteter

kan forske og dele viden 

om ingredienser, råvarer og 

produktionsmetoder

Dagligvarehandlen 

kan bidrage til at øge 

forbrug af økologisk 

planterig mad via sortiment 

og kampagner 



Beslutningsproces: Forarbejdende virksomheders valg 
af råvarer - og potentialer for økologiske planterige 
fødevarer
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Afsøger markedet

Forarbejdende 

virksomheder undersøger 

hvilken efterspørgsel der 

er hos forbrugerne. Her 

skabes også en dialog 

med detail og 

leverandører, og der 

testes 

forarbejdningsmetoder. 

Finder råvarer

Forarbejdende virksomheder 

ser på tilgængelighed af 

økologiske råvarer og 

ingredienser. Udfordringen er 

et lille udbud i Danmark og 

mange ingredienser findes 

ikke i økologisk udgave.

Overvejer pris 

Forarbejdende virksomheder 

kigger på priser og overvejer, 

om det giver mening at bruge 

økologiske råvarer - søger evt. 

til udlandet eller fravælger 

økologi, hvis det ikke kan 

betale sig i Danmark. 

Råvareproducenter 

kan udvide 

udbuddet af 

økologiske råvarer i 

variation og 

volumen.

Målret produkter til 

den almene fleksitar 

og fokusér på clean 

label.

Der er brug for en 

større efterspørgsel 

på økologiske råvarer 

i Danmark, og bedre 

aftaler med aftagere. 
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Forarbejder råvarer 

Forarbejdende 

virksomheder undersøger 

om der skal en tredjepart 

til at stå for f.eks. 

opbevaring, transport 

eller afskalning af 

bælgfrugter. De oplever 

ofte mangel på et 

forarbejdende led. 

Godkender råvaren

Forarbejdende virksomheder 

sikrer sig, at råvarerne er 

ensartede og møder krav til 

certificeringer. Det kan være 

en udfordring, at 

leverandøren ikke kan levere 

store nok mængder og ikke 

kender til certificeringskrav.

Sikrer holdbarhed og 

opbevaring  

Forarbejdende virksomheder 

arbejder med at forlænge 

holdbarhed og udvikle 

løsninger til at holde 

produkterne friske – da 

økologiske råvarer og 

ingredienser kan være 

udfordrende på disse punkter. 

Forsyningssikkerhe

d, volumen og 

ensartethed i 

råvarer skal 

tydeliggøres. 

Der mangler 

forarbejdende led 

mellem 

råvareproducent og 

forarbejdende 

virksomheder. 

Forsyningssikkerhed, 

volumen og 

ensartethed i råvarer 

skal tydeliggøres. 




