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Nya växtbaserade livsmedel -

goda, hälsosamma

och lönsamma att odla och 

tillverka?
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Växtbaserade livsmedel –exempel på trender

▪ Stort intresse från livsmedelsindustri kring att använda olika 
hållbara proteinkällor i sina produkter. 

Presskaka

▪ Konsumenterna går sina egna vägar i sökandet efter ett hälsosamt 
liv och använder t.ex. internet för att hitta en egen, individuell väg 
till hälsa.

▪ Etik. Allt fler konsumenter efterfrågar transparens kring hur 
livsmedel produceras och söker sig till etiskt försvarbara 
alternativ.

Individanpassat, enkelt och hälsosamt 

▪ Starkt ihållande trend kring proteinskiftet. Allt fler konsumenter 
blir flexitarianer. 40% av konsumenterna positiva/planerar att äta 
vegetariskt minst 1 ggr/vecka (SCB/SIFO 2018). 

▪ Stor utmaning kring bismaker som förekommer i många 
livsmedel baserat på proteingrödor. 

▪ Nutritionsaspekterna bli mer aktuella, de hållbara alternativ som 
tas fram idag har ofta förhållandevis låg näringstäthet.



Växtbaserade livsmedel ifrån 

svenska proteingrödor - baljväxter

▪ Medelsvenskens konsumtion av baljväxter

– 12g per dag 

– 7% a totala grönsaksintaget

▪ I Sverige odlas baljväxter på 2.5 % av 
åkerarealen

▪ Odlingsmässigt finns potential att öka 
produktionsvolymen i Sverige

Dagens konsumtion & produktion



▪ Högt proteininnehåll 

20-35%  (torkade), 4-12% (kokta) 

5-25% av RDI från 100 g kokta baljväxter 

Lägre smältbarhet än animaliskt protein

▪ Rika på kostfiber – lågt GI

10-16% (torkade), 5-12% (kokta)

15-50% av RDI från 100 g kokta baljväxter

Gynnsam effekt på tarmhälsan

Långsam och låg blodsockerhöjning

▪ Fettsnåla livsmedel

1-2% (torkade),  ˂1% (kokta)

Hälsosam fettkvalitet 

Mer fett i sojabönan och kikärtan

Baljväxter och hälsa



▪ Lektiner

Protein  som kan ge illamående, kräkning och  diarré

MEN förstörs vid rätt tillagning (blötläggning och kokning)

▪ Fytinsyra

Binder mineraler och hämmar upptaget

MEN skyddande effekt mot colon cancer

Bryts ner vid blötläggning och groddning

▪ Oligosackarider

Gasbildande  

MEN hälsosamt för tarmen och skyddande effekt mot tarmcancer
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Baljväxter och hälsa
Bioaktiva ämnen och bubbel i magen



▪ N-fixerande - gödslar sig själv!

▪ Ökar skörden för efterföljande gröda

▪ Viktig avbrottsgröda till spannmålsväxtföljder

▪ Ökar markbördighet, minskat behov av gödsel

▪ Blommande baljväxter viktiga pollinatörer

Baljväxter ur odlingssynpunkt

Carlsson, 2017



▪ Miljöavtrycket från transport minskar

▪ Hårdare kontroll av odlingen i Sverige

▪ Stort behov av mer diversifierade växtföljder i 
Sverige

▪ Risk för exporterad miljöpåverkan

- t.ex. avskogning i Amazonas

Fördel med inhemsk produktion?

Tidåker & Röös, 2017



Utveckling av nya livsmedel ifrån svenska baljväxter 

• Samla partners längs hela 

värdekedjan: 

• En/flera representant/partners från 

varje steg i värdekedjan

• Samverkansmodell: Utveckla 

gemensamma prototyper följt av 

individuell produktutveckling.

• Uppskalningsförsök 

tillsammans med företag

Fältförsök Funktionella 

ingredienser
Råvaruberedning

Teknoekonomisk samt LCA/miljöutvärdering av ny värdekedja

KommersialiseringProduktutveckling



Många initiativ på gång

ProVeg

-vegetariska livsmedel från agri-

sidoströmmar

MegaLegumes

-vegetariska livsmedel från lupin och

bondböna

Give peas a chance

-vegetariska livsmedel från svensk ärta

Färskskördad åkerböna

Nya produkter ifrån färska åkerbönor

Ädelost

Vegetarisk ost från åkerböna

Smart4Grill

-Vegetariska färsbiffar

Högproteinpasta

-glutenfri pasta från afrikanska grödor

Yoghurt från baljväxtet

Fermentering av växtproteiner



Demonstrations eller försöksodlingar:

• Lupin

• Åkerbönor  

• Ärtor m.m.

• Zontester

• Sortval

• Mognadsgrad/proteinhalt vid skörd

Funktionella 
ingredienser

Råvaruberedning
Kommersialisering

ProduktutvecklingFältförsök

Styr inte bara mot  hög avkastning utan 

också mot en proteinråvara med 

önskvärda egenskaper. 

Vad kan vi odla i Sverige?

Nya tillämpningar för traditionella grödor?



Biokemisk, 
strukturell 
analys av 

proteinerna

Råvaruberedning
Kommersialisering

ProduktutvecklingRåvaruproduktion

Protein

Stärkelse

fiber

Hela lupinbönor Hela åkerbönor

Upprening och extraktion av 

växtproteiner

i. ”Råmjöl”

ii. Koncentrat (>70% proteinhalt)

iii. Isolat (>98% proteinhalt)

Flaskhals idag: ta råvaran från böna till mjöl med hög proteinhalt



Vilken råvara till vilken produkt? 

Funktionella 
ingredienserRåvaruberedning KommersialiseringProduktutvecklingRåvaruproduktion

Bismaker Olika konsistenser



Funktionella 
ingredienserRåvaruberedning KommersialiseringProduktutvecklingRåvaruproduktion

Ärtprotein

Animaliska 
proteiner i en 

nötköttbit
Potatisprotein

Vilken råvara till vilken produkt?



Avslutningsvis
Finns goda möjligheter för ökad produktion av inhemskt 

producerade växtbaserade livsmedel.

• Beredning av råvaran –skalning, proteinupprening –

flaskhals i svenska värdekedjan idag.

• Goda möjligheter för etablerade grödor.

• Framtida möjligheter med nya komplement; 

• nya grödor

• proteiner från växtbaserade sidoströmmar

• Stor efterfråga hos livsmedelsproducenter efter 

svenska råvaror.

• Extrudering av växtproteiner– mycket hög efterfråga på 

legotillverkning även på europeisk nivå.
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