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Vi har diskuterat:

Fett i 35 år

Kolhydrater i 15 år 

Nu är det proteinets tur



”Capitalism has lost its way and 

financial profit should no longer be 

the main driving force behind big 

business.”

Richard Branson

Konsumenter blir medborgare, företag blir politiska

KLIMATKRIS – allra mest påverkande



Det går en 

"godhetstrend ” över

världen

Konsumenter vill göra

gott, vara goda med-

borgare och bidra till 

en lösning av

klimatkrisen

Det styr alltmer vårt

beteende



Hållbarhet- äta 

för klimatet. 

Etisk mat.

Naturligt, 

autentiskt och 

äkta

Äta rätt, gå ner 

i vikt, leva 

länge

Funktionell mat
Helhetshälsa



Postindustriell mat-era

Naturen är vår hjälte

En vegovåg drar fram



ÖKAT INTRESSE FÖR 
VEGETARISK MAT

⟩ Var tionde svensk är vegetarian

⟩ 6 av 10 vill äta mer vegetariskt

⟩ Tre nya vegetariska mattidningar 
lanserades förra året

⟩ I år lanseras en vegansk version av 
Vår Kokbok

⟩ Ordet ”köttnorm” tog sig in på 
Språkrådets nyordslista



• Flexitarian

• Halvvego

• Helg-/Weekendvego

• Semivego

• Vegan före 18.00

• Fegvego

• Stockholmsvegetarian

• Reduktarianer

• ”Kött som krydda”

• Lunchvego

• Vego-wannabe

• ”Närdetpassarvego”

• ”Omduintebjuderpå-

hummervego”



TECKEN I TIDEN
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PROTEINBERIKNING
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FIFTY-FIFTY/KOMPROMISSER



DRYCKER AV NÖTTER OCH FRÖNIMITATIONER
”No muu”



SOJA-, HAVRE- OCH KOKOSALTERNATIV





“I’m hopeful that 

we can begin to 

meet the demand 

for a protein-rich 

diet in a new way. 

We’re just at the 

beginning of 

enormous 

innovation in this 

space.”

- Bill Gates



KÖTTFRITT 2.0

VÄRLDENS FÖRSTA ODLADE HAMBURGARE
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KÖTT- OCH FISKIMITATIONER

⟩ Tzay (sojaprotein)

⟩ Quornfiléer (svampprotein)

⟩ Vegobullar (sojaprotein)

⟩ Pulled Oumph! (sojaprotein)

⟩ F*skpinnar (sojaprotein)

⟩ Julsk*inka (soja- och veteprotein)





INGLORIOUS VEGETABLES



FRÖER, NÖTTER & BÖNOR

• Chiapudding - det recept som ökade mest på Google 2014 

• Vegotrend - öppnar nya möjligheter för svenska lantbrukare?





CHLORELLA

Färskvattensalg 

med hög 

proteinhalt, torkad 

chlorella  45%.



LUPINFRÖ



HAVRE

Med 20% proteinhalt och högre halt 

betaglukan 

Kemicentrum i Lund



SOYLENT
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Helt frånvarande i diskussionen nu:

Proteinkvalitet

Biotillgänglighet



TACK ! 

ingela.stenson@unitedminds.se

070 724 09 78
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