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Vilka är de 3 största utmaningarna för att ställa
om till ett hållbart livsmedelssystem?
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1) Det evidensbaserade gröna och blå proteinskiftet

Dvs att vi ser helheten kring hållbarhet och att detta vilar på vetenskaplig grund
Willett et al. (2019) The Lancet

2) Effektiv kunskapsöverföring
Utarbeta modeller, infrastruktur och test-siter för att överföra kunskap vi och andra
tar fram till industri och samhälle

3) Skapa nya värdekedjor där blå och gröna underutnyttjade svenska råvaror utnyttjas
till fullo
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Avd. för livsmedelsvetenskap
Bioeconomy Health

Healthy Foods for a Sustainable Future

• Ca 45 personer

• Ca 50 mSEK/år

• 50-75 vetenskapliga 
artiklar per år
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Det evidensbaserade gröna och blå 
proteinskiftet
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Vad är en hållbar kost?

Willett et al. (2019) The Lancet

“Those diets with low environmental impacts which 
contribute to food and nutrition security and to healthy 
life for present and future generations. Sustainable 
diets are protective and respectful of biodiversity and 
ecosystems, culturally acceptable, accessible, 
economically fair and affordable; nutritionally 
adequate, safe and healthy; while optimizing natural 
and human resources.” (UN & FAO)

Vanligaste metoden för utvärdering av hållbarhet idag: Växthusgaser och markanvändning

Fångar inte synergier och målkonflikter
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Hälsofördelar

• Typ 2 diabetes

• Vissa cancerformer

• Kardiovaskulär sjukdom

Hälsorisker

• Selen, jod

• B12 

• Järn och zink

• Kalcium 

• Vit D

Hälsoeffekter av gröna proteinskiftet

Riskgrupper:
Barn, kvinnor i fertil ålder, gravida, 
ammande, äldre
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Proteinskiftet – Utgör det en risk för kvinnor 
och barn? 

Ann-Sofie Sandberg

Vi undersöker Fe, Zn, 
vit B12 och D status 
relaterat till 
växtbaserad kost i vår 
födelse kohort NICE
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Järnabsorption från måltider hos kvinnor 
baserade på
protein koncentrat från åkerböna, torsk biprodukter, nötkött ((n=30) samarbete m 
Lena Hulthén)

Matc
hade 
målti
der

Ann-Sofie Sandberg

Proteinkoncentrat
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Näringsvärde i  42 köttanaloger på svenska 
marknaden

•

2022-04-21 Cecilia Mayer Labba 2022-04-218

Fettsyresammansättning

Järn och zink  
-estimerad biotillgänglighet 

Fytinsyra – mycket 
potent inhibitor

Fenoliska ämnen 

Salt

Aminosyresammansättning

Totalt fett

Preliminära resultat

Stora brister i tillgängligheten av 
mineraler

Ohälsosamt högt innehåll av salt

I vissa fall höga halter mättat fett
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Spannmåls roll i det gröna skiftet
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GLOBALT:

• Viktigaste källan till 
energi i kosten

• Viktigaste bidraget till 
kostfibrer

• Viktigaste bidraget till 
växtbaserat protein

• Fullkorn förknippat 
med en rad 
hälsofördelar

Poutanen et al. (2021) Nutrition reviews
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Växtbaserad mat och hälsa

Molekylär epidemiologi Kliniska studier Molekylär fenotypningDjurstudier

Modellering

Mättnad & viktkonroll

Inflammation

Blodlipider

Glykemisk 
respons

IBS

Type 2 diabetes & CVD

Kolorektalcancer & prostata 
cancer
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2) Effektiv kunskapsöverföring
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• Spridning av forskningsresultat till allmänhet, industri och myndighet

• Utbildning riktad mot företag

• Industrigemensamma demonstrationsprojekt

• Samverkan akademi-offentlig måltid
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Uppbyggnad av marin testbädd för uppskalning/kunskapsöverföring/innovation

React-EU

• Testbädd för produktion av exv nya hållbara proteiningredienser från blå biomassor

• Funktioner; bla. separation, avvattning, indunstning, torkning mm  

• Användare: Industri/SME´s & akademi

• Kan breddas utanför det marina

2) Effektiv kunskapsöverföring
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Infrastruktur för ökad kunskapsöverföring/innovation: 
Mini protein structuring platform (PSP)
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Fördel:
Processen och production kräver
endast 20g prov. 

Fördel för företag:
Kan testa en rad olika matriser, 
kombinationer och
processparametrar i ett mycket
tidigt skede av produktionen till låg
kostnad.

Komplement till apparatur vid 
RISE och LTH, utgör ett försteg.
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Medverkande företag

• Pea’s of Heaven

• Lantmännen

• Mycorena

• Noridc Seafarm
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3) Skapa nya värdekedjor där svenska 
råvaror nyttjas till fullo
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Den nuvarande svenska värdekedjan för ärt
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72 000 
Ton

>95%

Djurfoder

<5%

Livsmedel

<1% proteinintag

100%Ärt

100%Ärt syftar till att uppgradera den nuvrande värdekedjan för svensk ärt genom
högeffektiv bioraffinering

Dr. Mehdi Abdollahi
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En ny svensk värdekedja för ärt
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(100%Ärt)

Våt-
fraktionering

Protein

Stärkelse

Fiber

Bioraffinaderi

M
ar

kn
ad

Odling Lagring/pre-
processning

Dr. Mehdi Abdollahi
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Nya värdekedjor från 
underutnyttjade blå råvaror               

–liten pelagisk fisk, restråvaror och alger 
Ingrid Undeland, Professor,                                               
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Pharmaceuticals

Food/Health care

Biobased materials

Pet food 

Animal feed/AquaFeed

Energy/fuel

Volume

Value17% 83%
200 000 ton/år i Sverige

HAVSMILJÖINSTITUTET, RAPPORT NR 2020:1

MÅL: Skapa nya livsmedelsvärdekedjor från de 83% som idag lämnar 
livsmedelskedjan –och landet!

Ingrid Undeland, PI Marina forskargruppen, Chalmers



2022-04-2120

Sekundärprotein” & 
N/P-upptag

Filamentous funghi

Micro-/macroalgae

Marine yeast

Livsmedelsgodkända flockulanter + 
”dissolved air flotation” (DAF)

AquaStream
W2T 

MareDura
NoVAqua
CirkAlg

BlueGreen

Nya värdekedjor från processvatten

Proteiningrediens
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Mekanisk 
kött/benseparation

Separation med pH-
skifttekniken

Tekniker för att separera 
proteiner/muskel från 
komplexa råvaror?

Nya värdekedjor från restråvaror och liten pelagisk fisk 
BlueValue

Leader-ryggben 
ENSILAGE 
MareValue

CROSS                         
Blå Mat                            
Sill 2.0                      
BlueBio

Ensilering                                
/enzymatisk hydrolysis

Proteiningrediens

Färs
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BLÅ MATs kick-off 9-10 
Nov Gullmarsstand

Burgare gjorda från färs 
av sillens innerfilé

”Hållbara lokala livsmedel i 
Västra Götaland” 30/11-22

Burgare gjorda från färs av 
sillens innerfilé

Lyckade exempel med nya ”blå” färser!

Menyn på Garveriet i Floda

Sill och potatiskroketter 
gjorda från färs av sillens 
innerfilé
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Alger som ny livsmedelsråvara och som bas för framtidens            
blå-gröna proteiningredienser 

BlueGreen
Ingrid Undeland, PI Marina forskargruppen, Chalmers
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Kombinera blått och grönt Dr. Mehdi Abdollahi
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Chalmers bidrag till omställningen?
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 Ta fram nya/utveckla tekniker för användning av blå och gröna råvaror i nya livsmedelsvärdekedjor. 
Synergi mellan flera svenska strategier såsom Livsmedelsstrategin, Strategin för svenskt fiske och vattenbruk och kommande
Bioekonomistrategin

 Utveckla och sprida ny kunskap gällande stabilisering/bevarande/biotillgänglighet av näringsämnen
genom hela värdekedjan för att säkerställa hög sensorisk och näringsmässig kvalitet på slutprodukten

 Studera och förstå hälsoeffekter av (blå och grön) mat

 Vara värdar för testmiljöer där blå och gröna råvaror kan förädlas till framtidens livsmedel

 Bidra med utbildning av studenter, privata- och offentliga sektorn.

Evidensbaserat 
proteinskifte

Kunskapsöverföring Nya 
värdekedjor
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Hur kan Västra Götaland påskynda omställningen?

 Utbyggnad av testmiljöer vilka överbryggar ”dödens dal” (dvs när ett forskningsprojekt tar slut och
det saknas en tydlig slutavnämare av innovationen)

 Stimulera bildandet av multidiciplinära lokala konsortier kring kritiska frågor
 Bygga ut infrastruktur för den blå näringen så svenska båtar kan landa sin råvara i Sverige istället för utomlands, det 

senare vilket utarmar Sverige på kompetens, jobbtillfällen och självförsörjning. Exempel är djuphamnar och mottagningskapacitet för liten
pelagisk fisk. Idag blir bara 10% av >150 000 ton (!) pelagisk fisk livsmedel, och endast 3-5% i Sverige.

 Utbildning av upphandlare/personal inom offentlig måltid gällande de stora möjligheterna med 
hållbara svenska proteinråvaror och dess stora potential i det offentliga köket

 Integrera kunskapspaket/projekt om hållbara och hälsosamma livsmedel i grundskola och gymnasium 
så barn får ett naturligt förhållande till en mer diversifierad livsmedelsförsörjning med nya och ”annorlunda” 
råvaror/produkter

 Stimulera industrigemensamma demonstrationsprojekt högt på TRL-skalan
 Kliniska studier där hälsoaspekterna kring nya gröna och blå bidrag i proteinskiftet kan undersökas



2022-04-2127

Tack!

Frågor?


