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Problemstilling:
ældre 65+ har et øget proteinbehov

22. november 2022

Kilde: NNR 2012// https://www.mdpi.com/2072-6643/10/3/360; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6507527/
”Kostvaner, sundhedsadfærd og vægtstatus blandt 55 – 64-årige og 65 – 75-årige danskere” (Marts 2017)

0,8-1,5 gram protein pr. kg kropsvægt 1,1-1,3 gram protein pr. kg kropsvægt

Kostundersøgelser viser, at ca. halvdelen af 
de 55-75-årige har en proteinindtagelse, 
der ligger under det anbefalede interval

(DTU, 2017)

Aldersrelateret ændringer i muskelmasse kan fremskyndes 
ved utilstrækkelig indtag af protein i kosten
(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15586006/)

https://www.mdpi.com/2072-6643/10/3/360
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15586006/


• Undersøgelser af danskernes kostvaner 

viser, at langt størsteparten af det protein 

vi spiser, kommer fra animalske fødevarer 

(DTU, 2013).

Mindre kød på tallerkenen

→ reduceret tilførsel af 

aminosyrer 

→ forringelse af proteinkvaliteten 

i kosten 
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Kostråd 2021: flere planteproteiner på tallerkenen
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Hvordan forsyner vi os med protein af 
tilstrækkelig høj kvalitet i en mere 

plantebaseret kost?



Proteinkvalitet?

Kilde:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22102054/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC
6245118/

Vs.

Profil af essentielle aminosyrer

Fordøjelighed/
biotilgængelighed 

45-80%

Fordøjelighed/
biotilgængelighed 

90%

Ukomplet Komplet

*stiblet linje: EAA behov for 
voksne

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22102054/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22102054/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6245118/


Planteproteiners supplerende værdi

• De fleste planteproteiner er begrænsede på en 
eller flere essentielle aminosyrer (ikke-
komplet). 

• Kombination af bælgplanter og cerealier kan 
øge den ernæringsmæssige kvalitet, idet 
sammensætningen af aminosyrer 
komplementerer hinanden (komplet protein)
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“

Ris og hvede:

Lysin

Bælgfrugter, 
nødder og frø:

Lysin

Methionin

Methionin

Enkelte planter har en komplet aminosyreprofil
fx frø fra quinoa og amarant.

https://food.ku.dk/forskning-paa-food/forskningsomraader/plante-/DFI_Planteproteinrapport.pdf
https://food.ku.dk/forskning-paa-food/forskningsomraader/plante-/DFI_Planteproteinrapport.pdf

https://food.ku.dk/forskning-paa-food/forskningsomraader/plante-/DFI_Planteproteinrapport.pdf
https://food.ku.dk/forskning-paa-food/forskningsomraader/plante-/DFI_Planteproteinrapport.pdf


Proteinkvalitet --> måltidsniveau frem for på fødevareniveau

22. november 2022Kilde:://nutrition.org/protein-complementation/
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0018836#pone-0018836-t001

Bedre forhold mellem aminosyrerne ved at kombinere fødevarerne (komplet protein)

https://food.ku.dk/forskning-paa-food/forskningsomraader/plante-/DFI_Planteproteinrapport.pdf

https://nutrition.org/protein-complementation/
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0018836#pone-0018836-t001
https://food.ku.dk/forskning-paa-food/forskningsomraader/plante-/DFI_Planteproteinrapport.pdf


Forskningseksempler: bælgplanter og cerealier kan 
komplementere hinanden og forbedre aminosyreprofilen

https://food.ku.dk/forskning-paa-food/forskningsomraader/plante-/DFI_Planteproteinrapport.pdf

Studie: 

Fokus på at øge både proteinindholdet og forbedre 
aminosyresammensætningen i en plantedrik baseret på havre 
suppleret med bælgplanteprotein (Bonke et al., 2020). 

Studie fra EU-projektet Protein2Food:

Fokus på at forbedre den ernæringsmæssige kvalitet af 
almindelig hvedebrød ved at tilsætte bl.a. hestebønneprotein 
(Hoehnel et al., 2020). 

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2020/FO/D0FO00671H https://www.mdpi.com/2304-8158/9/4/429

https://food.ku.dk/forskning-paa-food/forskningsomraader/plante-/DFI_Planteproteinrapport.pdf
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2020/FO/D0FO00671H
https://www.mdpi.com/2304-8158/9/4/429


”Spis planterigt, varieret 
og ikke for meget” 
x
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Supplerende kostråd ældre 65+ (DTU, 2021)

Bælgfrugter, fisk, kød, æg, nødder og mejeriprodukter.

Studie:
Kostblandinger af animalske og plantebaserede 

proteiner har samme effekt på muskelproteinsyntese
som for animalske proteiner alene

(Gorissen, 2018; Berrazaga, 2019)

Kilde: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6245118/

– måske mere relevant end nogensinde

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6245118/


Tak for opmærksomheden


