
Nytt forskningsprojekt ska utveckla framtidens
växtbaserade vardagsmat
I ett nytt forskningsprojekt ska Orkla och Lantmännen tillsammans med
forskningsinstitutet RISE öka tillgången på svenska proteinråvaror och få ut fler
växtbaserade produkter på marknaden. Projektet som ska utveckla nästa generation av
växtbaserad vardagsmat har tilldelats tre miljoner kronor av innovationsmyndigheten
Vinnova.

Trots att efterfrågan och utbudet av växtbaserad mat ökar är få produkter idag baserade på
svensk råvara och förädlingsledet till texturerat protein saknas helt i Sverige. Därför genomför
nu Vinnova en satsning på innovationer för förädling av växtbaserade råvaror som ska bidra till
att stärka svensk livsmedelssektors konkurrenskraft. Samarbetet mellan Orkla, Lantmännen och
RISE för att utveckla nästa generations växtbaserade livsmedel är ett av totalt 17 utvalda projekt
som nu fått finansiering av Vinnova.

Framtidens hållbara och hälsosamma matvanor medför ett ökat intag av växtbaserade produkter.
Detta kräver både forskning och utveckling, och involvering av industrin för att få genomslag i
konsumentens vardag. RISE bidrar med forskning och utveckling och knyter projektet till
befintliga kompetenscentrum för att utveckla nästa generation av växtbaserad vardagsmat.  

– Vi behöver skapa attraktiva alternativ som samtidigt är hälsosamma. Jag hoppas att vi kan
påverka hela den vegetabiliska värdekedjans förädling och utveckla nästa generations
hälsosamma och hållbara svenska matprodukter, säger Anders Högberg, forskningschef, på
Orkla Sverige.

– Gröna proteiner är ett viktigt forsknings- och utvecklingsområde för framtiden. När allt fler
väljer en varierad kost där de vegetariska alternativen får ta större plats blir det viktigt att
utveckla produktutbudet, både vad gäller smak, textur och näringsinnehåll. Alla dessa
egenskaper och miljövinster finns att hämta i svenska råvaror som behandlas på rätt sätt, säger
Karin Arkbåge, projektledare inom livsmedelsforskning på Lantmännen R&D.

Den växtbaserade vardagsmaten måste utvecklas vidare både ur klimathänsyn och ur
näringssynpunkt, till exempel med avseende på innehåll av järn och andra viktiga mineraler.
Produkterna som tas fram inom ramen för projektet kommer att vara de första att både baseras
helt på svenska råvaror (ärta, havre, vetegluten) och att helt förädlas och produceras i Sverige.
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Om Lantmännen
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av
19 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 45 miljarder SEK på årsbasis.
Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom
livsmedel är AXA, Bonjour, Kungsörnen, GoGreen, Gooh, FINN CRISP, Korvbrödsbagarn och Hatting. Vårt företag är grundat på
kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela
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värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.se.

Om Orkla
Orkla är Nordens ledande aktör av varumärken och konceptlösningar till dagligvaruhandel, apotek, bageri och storhushåll.
Orklabolagen i Sverige omsätter nära 7 000 MSEK och har drygt 3000 anställda på 18 anläggningar och kontor. Vi arbetar för att
bidra till en mer klimartsmart vardag och ligger bakom flera av Sveriges mest välkända varumärken,
såsom Grumme, Anamma, Felix och OLW.  Vi vill vara din vän i vardagen. 


