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Mat påverkar klimatet

o Livsmedelssektorn 30% 
av utsläppen av 
växthusgaser

o Animalisk produktion 
genererar stora 
utsläpp av klimatgaser

• metan från kor
• gödselhantering



o Byta ut animaliskt protein mot 
vegetabiliskt

o USA har passerat ”Peak meat” 

o Konsumenterna vill ha 
vegetabiliska alternativ

• miljö
• hälsa
• djuromsorg

o Soja dominerar på 
växtproteinmarknaden

Proteinskifte

vad kan Sverige bidra med?



Rapsprotein – en underutnyttjad resurs

3 kg rapsfrö 1 kg rapsolja 2 kg rapsfrökaka

o 30% protein

o mkt hög proteinkvalitet

o går idag till djurfoder

o 2 SEK/kg

kött 20% 
protein



Hur mycket rapsprotein finns det?

• 3e största oljegrödan i världen
• 185 000 ton rapsfrökaka i Sverige per år
• Gunnarshögs Gård på Österlen

o 3000 ton rapsfrökaka per år
o protein räcker till 245 000 000 rapsköttbullar
o 25% av Mamma Scans årliga produktion (från en 

gård i Skåne)

Gunnarshögs Gårds protein räcker till 3 
miljoner såna här paket per år



Hur kan rapsprotein användas?

o Färs, filé, grytbitar (jmf sojaprodukter)
o Varianter på mejeriprodukter (yoghurt etc.)
o Pulver att berika andra livsmedel med



Varför finns det inga 
rapsprodukter på marknaden?

o Glukosinolat
• antinutrient som påverkar sköldkörteln

o Storskalig produktion är
• genmodifierad (globalt)
• hexanbehandlad – inte lämpligt som människoföda

o Kallpressad olja – ett hett alternativ



Kortversionen

o Proteinskifte – byta ut animaliskt protein mot 
vegetabiliskt

o Raps är en möjlighet för Sverige
• hög proteinkvalitet
• tillgänglig i stor mängd
• lågt pris

o Utmaningar
• få bort oönskade ämnen
• reducera bismak och färg



Tack!
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