FFI POP

Proof of Principle

Vi skaber vækst og arbejdspladser

FUTURE FOOD INNOVATION
POP – Proof of Principle
Future Food Innovation (FFI) støtter innovation, der gør en
forskel for fødevarevirksomheder. Future Food Innovation
hjælper mindre fødevarevirksomheder, med at få kapital,
viden, netværk og kompetencer. Kort sagt alt hvad virksomheder behøver for at skabe radikal innovation og vækst.
Future Food Innovation er forankret i Agro Business Park og
har til formål at styrke innovationskraften og sikre et internationalt konkurrencedygtigt fødevareerhverv i Danmark. Det
sker ved at bringe virksomheder, viden og brugere sammen,
således at virksomhederne udvikler nye produkter og løsninger
i samarbejde med videninstitutioner. Programmet er finansieret
af Region Midtjylland og EU’s Regionalfond samt privat medfinansiering fra de deltagende virksomheder.
POP-puljen er for virksomheder, der er ved at udvikle prototyper og koncepter i forbindelse med kritisk afklaring. Udviklingen sker gennem undersøgelser og test i samarbejde med
virksomheder og vidensinstitutioner. Formålet med POP-puljen
er at bane vej for den tidlige innovative idé, så der på sigt kan
skabes produktion og afsætning af kvalitetsprodukter fra fødevarevirksomheder.
Virksomheder og vidensinstitutioner på tværs af landet har
sammen skabt nye og innovative fødevareprodukter. Igennem
udviklingsprocesser, undersøgelse og forbrugerinddragelse er
16 nye idéer udsprunget og testet i denne POP-pulje.

Periode: 2015-2019 | Budgetpulje: 17,2 mio. kr.
Gennemførte projekter: 16 | Medvirkende virksomheder: 53
Medvirkende vidensinstitutioner: 7

www.futurefoodinnovation.dk
DEN EUROPÆISKE UNION
Den Europæiske Fond
for Regionaludvikling

Vi investerer i din fremtid

Fotokreditering: Pixabay.com og pexels.com
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BRANNATURA

CELLUGY

Innovative unprecedented bran-based and plant

Future Food Innovation

protein-rich beverages as milk alternatives

har hjulpet os med

Brannatura udvikler plantebaserede drikke, som er et
Projekt

Innovativ
udvikling

sundere og mere velsmagende alternativ til eksisterende mælkealternativer.

partnere – partnere som

Brannatura har i samarbejde med InnovaConsult,

Uden FFI havde vi nok

Møllerup Brands og Københavns Universitet udviklet

ikke stået med et fær-

hidtil usete plantebaserede drikkevarer, der bl.a. er

digt produkt i hænd-

rige på proteiner og mineraler, som både er sojafri,

erne i dag.

eftersom

at

produkterne

er

lavet

på

et

rest-

SANDER SIEUWERTS,
GRUNDLÆGGER,
BRANNATURA

Innovativ
udvikling

projektet i dag med en drik, som har en næringsværdi
tæt på mælk.

Procesforløb

lanceret på Food Festival 2019. Produkterne skal

somheden Cellugy har løsningen: En bionedbrydelig

fuldt for os. Den viden

emballage, som er lavet på planterester f.eks. frugt

vi har fået fra de andre

eller grøntsagsaffald.

partnere, har faktisk

har været partnere i projektet og har hjulpet Cellugy
med udviklingen af en ny bæredygtig frugtsnack og

er lavet på frugtsukker. De arbejder nu videre på at få
produktet færdigudviklet.
Vinder-podium, præmier og priser. Cellugy har i løbet

og endnu et utal, når
du fermenterer det. Så

Impact

af projektforløbet deltaget i forskellige nationale og
internationale startup konkurrencer, og har taget en

sælges i seks forskellige varianter: havre og kakao,

hvordan får vi den rette

del priser med hjem allerede. De arbejder nu videre

havre og citron, havre og blåbær, havre og mere,

smag, fremhæver sær-

på at indsamle kapital, så der kan opskaleres. Et

havre og jordbær samt havre og pære-banan.

lige elementer og balan-

patent er også indleveret så Cellugy nu kan komme

cerer smagen? Det er bl.a.

videre med en egentlig produktion.

her, at jeg kommer ind.

LISBETH ANKERSEN,
EJER, INNOVACONSULT
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vi har været flere
været utrolig værdi-

udviklet en prototype, en speciel emballagefilm, som

smagsnuancer inden-

projekt setup’et, hvor

En meget bæredygtig emballage, hvad er det? Virk-

Cellugy sammen med deres samarbejdspartnere fået

Der findes et utal af

Future Food Innovation

partnere indover, har

emballage, baseret på overskudsfrugt. I projektet har

for bare en type korn

De endelige produkter hedder Field & Forest og blev

lavet på rester af frugt.

Aarhus Universitet, Merry Berry og ISI Food Protection

produkt fra kornindustrien. Ved hjælp af en fermenteringsteknik og nye forarbejdningsprocesser, står

Impact

Projekt

har været essentielle for

mælkefri, glutenfri og laktosefri.

Procesforløb

Cellugy udvikler bionedbrydelig emballage, som er

økonomiske midler og

vores produktudvikling.

Bæredygtighed spiller ind i Brannaturas produkt

Waste to wealth: Giving value to plant waste
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været nødvendig for
projektet.

SERENA LEKA,
ENGAGEMENT MANAGER,
CELLUGY

CPH BEVERAGE

CHAMPOST

Udvikling af stevia sodavandsprodukter med

Den smukkeste kaffefarm

reduktion af sukkerindhold op til 70% i BiB

Champost, TagTomat og Peter Larsen Kaffe ser nye

produkter, flaskesodavand og Sodastream produkter

Projekt

CPH Beverage servicerer horesta markedet med fadøl,
Projekt

specialøl og komplette postmix-løsninger til sodavand
og frugtdrikke.

Innovativ
udvikling

Universitet om at udvikle drikkevarer med et redu-

Procesforløb

Procesforløb

TagTomat og Peter Larsen Kaffe, der med støtte fra

grums går fra grums

Future Food Innovation POP har udviklet og testet et

til mums.

og anvendelsen af kaffegrums. Mens festivalgæster
drak kaffe blev kaffegrums gemt og sendt til anaved

Teknologisk

Institut.

Der

blev

dyrket

med og uden tilsat kaffegrums og der blev lavet smags-

cere sukkerindholdet. Med et lavere sukkerindhold var

test af de dyrkede krydderurter. Alt sammen for at

det også vigtigt, at ISI Food Protection kunne rådgive

vise at kaffegrums har et stort potentiale og at det kan

om mikrobiologisk holdbarhed og sikkerhed af pro-

anvendes som næringssupplement til jord, så det ikke

duktet, hvor lavt pH var den væsentligste hurdle for

Impact

et produkt, hvor kaffe-

tomater, persille, kaffeplanter og purløg i plantesække

udvikle en prototype, der opfyldte ideen om at redu-

at opnå mikrobiologisk sikkerhed.

er nødvendigt at tilsætte kunstgødning.

Slutproduktet blev en prototype på en cola, med

Projektpartneren har set et større potentiale i kaffe og

60% reduktion af sukkerindholdet. Projektgruppen
ønskede fortsat at videreudvikle på produktet for at
opnå 80-100% reduktion, som kan være muligt ved

Impact

derfor ønsker de at videreføre deres innovative udvikling. Efter deres POP-projekt vil de undersøge hvordan
hele kaffeplanten kan anvendes og udnyttes bedre.

anvendelsen af et nyt sødestof.
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og var dermed glade

Champost, Teknologisk Institut, Smukfest, Peoplez,

lyse

råvarer, researche omkring stevia produkter og

gang hos Champost,
for at kunne realisere

Under Smukfest 2018, blev der sat skub i udviklingen

ceret sukkerindhold.

med cirkulær tanke-

Danmarks Smukkeste Kaffefarm er et projekt mellem

gødningsmateriale i plantesække.

de med ISI Food Protection, 365 Grader og Aarhus

Partnere i projektet satte fokus på at finde de rette

muligheder i kaffegrums til dyrkningen af grøntsager.

cirkulært system hvor kaffegrums er anvendt som

I Future Food Innovation-projektet sammenarbejdede
Innovativ
udvikling

Vi har længe arbejdet
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HENRIK GOUL,
MEDEJER AF CHAMPOST

FRUIT UP

GAIA TRADE

The cashew apple:

Den sundeste kaffe

from waste to valuable ingredient

Gaia Trade vil udvikle en sundere kaffe ved at anvende en

Fruit Up bruger cashew æblet, som er et spildpro-

Projekt

dukt fra produktionen af cashewnødder til at lave nye
Projekt

Innovativ
udvikling

ingredienser som bl.a. alternativ gelatine.

æblet, som Teknologisk Institut har hjulpet dem med.

bare en idé om at, man

har bidraget med at afklare muligheden for patentbeskyttelse af forarbejdningsmetoderne for cashew
æblet.

Innovativ
udvikling

Resultaterne er klart

sundhedsværdi. I projektet ’Den sundeste kaffe’ har

positive og vi arbejder

Gaia Trade samme med Roskilde Universitet, FleXoco

videre på at udvikle

cinske svampe chaga, reishi og lion’s mane, har sund-

hew æbler – nu har vi

hedsfremmende egenskaber.

endelig fået det testet.
...
flere forskellige virk-

dende at undersøge, hvordan man kan øge kaffens

ApS og 1A Food Consulting undersøgt, om de medi-

kan lave pektin af cas-

Samarbejdet mellem

Fruit Up har i deres projektforløb fået gennemført

Impact

Før vi gik igang med
denne FFI POP havde vi

tørringsudstyr og -proces, og Larsen og Birkeholm A/S

Procesforløb

I Danmark, hvor vi drikker meget kaffe, er det spæn-

De har fokuseret på at udtrække pektinen i cashew
Derudover har Guru Snacks hjulpet dem med bl.a.

lavsyrlig kaffe og blande det med medicinske svampe.

den svampekaffe vi
allerede har på mar-

I projektet var der særlig fokus på at undersøge,
Procesforløb

instantkaffen, udover

hvordan svampen kan tilføjes til kaffen og hvilke

kedet. Det fremtidige
arbejde handler om

sundhedsfremmende anprisninger, der kan anvendes.

at få de endelige god-

desktop research, ekstraktions tests og funktionalitets-

somheder har også

Herudover blev der gennemført test af flere instant

kendelser til instant-

tests for at finde frem til cashew æblets muligheder

faciliteret god videns-

kaffevarianter blandet med chaga og reishi, samt test

kaffen samt at chaga-

som pektin ressource. Næste skridt for dem er at fin-

og erfaringsudveksling,

af pH værdier.

svampen ikke behøver

de ud af, hvordan de kan udvikle pektinen fra cashew

som vi har kunnet bruge

æblet yderligere for til sidst at have et færdigt produkt

til at udvikle konceptet

på markedet.

i den rigtige retning.

Gennem de forskellige tests som er blevet udført, har

MARIANNE DUIJM,
MEDEJER,
FRUIT UP

Fruit Up fået afklaret deres teori om, at man kan bruge cashew æblet til stivelse rent faktisk holder vand.
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Baseret på litteraturstudiet foretaget af Roskilde Universitet, fandt projektet frem til, at der kan være en
Impact

effekt af de tre svampe i forebyggelsen af især diabetes og hjerte-kar-sygdomme. Det videre arbejde
for Gaia Trade handler om at få det godkendt til brug
i kaffe.
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at registreres som kosttilskud men som fødevare ligesom i Finland.

IRINA SANDBERG,
STIFTER AF GAIA TRADE
OG RÅ HYGGE KAFFEN

GREEN GROW AUTOMATICS

FUNCTIONAL JUICE

Green Grow Automatics

GreenStart – Specialdesignede veganske smoothies og grøntsagsjuice til danske hospitaler

Mikkel M. Schøler har en ambition om at gøre det
Projekt

nemmere at dyrke og spise friske grøntsager i arkti-

Projektet GreenStart har udviklet specialdesignede

ske egne.
Projekt

Innovativ
udvikling

Med virksomheden Green Grow Automatics har Mikkel

I Grønland er forsynin-

i samarbejde med Aarhus Universitet og Sustainable

gen af grøntsager et

Systems arbejdet med udviklingen af et lukket, auto-

stort problem. Samtidig

matiseret dyrkningssystem til private forbrugere og
restauranter i de arktiske egne, hvor der er mangel på
friske grøntsager.

som ventilationsanlæg, vandløsning og frøbeholder,
i længere perioder ad gangen uden at skulle tilses ma-

tisk. Her tror vi på at et

nuelt.

lukket dyrkningssystem

arbejdet på at skabe det endelige design, sourcing og
konstruktion af væksthus, samt udførsel af dyrkningstest. Det har vist sig at være et ambitiøst men spændende og relevant projekt de har sat i gang.

lingen af Morten Kruses kræftsyge søn. Efter det be-

række virksomheder,

sluttede Morten, at det skulle udvikles og undersøges

så ser man et produkt

thies til patienter med kronisk tarminflammation.
I et samarbejde med Aarhus Universitetshospital

fra utrolig mange sider,
hvilket er en styrke. Derudover har Future Food
Innovation været gode
til at samle trådene mel-

Skejby, Aarhus Universitet og ISI Food Protection har

lem alle partnerne – det

de udviklet de helt rette produkter til patienterne. De

har dannet den solide

som vores, kan være en

har testet og tester fortsat GreenStart smoothies på

base, som projektet

nyskabende og rentable

Afdelingen for Lever-, Mave- og Tarmsygdomme, hvor

har stået på.

løsning.

patienter med Crohns sygdom og Colitis ulcerosa en-

Procesforløb

ten får GreenStart smoothies eller placebo produkter.

MIKKEL M. SCHØLER,
GREEN GROW
AUTOMATICS

Forsøgene viser tendenser til forbedret mikrobiel tarmImpact
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sitet, et hospital og en

et Future Food Innovation projekt om at lave smoo-

fint, mens bladgrønt er

Når man er et univer-

Rødbedejuice viste sig at være en mulighed i behand-

med TV-juiceren Mads Bo fra High on Life startede han

holder rodfrugter sig
langt mere problema-

For Green Grow Automatics er der efter projektet
Impact

ren problemer med

der tillader dyrkningsrobotten at arbejde autonomt

timal næring og mindske sygdomsaktivitet.

så andre patienter også kan få gavn af det. Sammen

kvaliteten. Kort fortalt

I projektet er der arbejdet på at designe elementer
Procesforløb

er der især om vinte-

Innovativ
udvikling

grøntsagsjuicer og smoothies, der bl.a. skal sikre op-

flora, parametre vigtige for at holde sygdommen i ro,
sammenlignet med en forværring i kontrolgruppen.
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MORTEN KRUSE,
GRUNDLÆGGER,
FUNCTIONAL JUICE

FUTURE FOOD INNOVATION
STØTTER INNOVATION,
DER GØR EN FORSKEL
FOR DIG OG
DIN VIRKSOMHED!

POP-puljen er for dig, der er ved at
udvikle en innovativ forretningsidé og
har brug for at få idéen afprøvet.
Din idé udvikles gennem undersøgelser, test og matchmaking.

www.futurefoodinnovation.dk

KNOLD & TOP

NØRREBREW

Colzacoli – en ny grøntsag på vej
Knold og Top er planteforædler og i projektet ColProjekt

Innovativ
udvikling

zacoli var målet at udvikle en helt ny sund grøntsag
– nemlig en ’Rapsknop’.

Læskedrikke med naturligt koffeinindhold

forædlingen af en

Nørrebrew udvikler koffeinholdige læskedrikke under

grøntsag kan tage
ca. ti år inden den

Projekt

ligger helt klar i butik-

Knold og Top har i samarbejde med Smagens Univers,

kerne. Derfor er det en

Seedcom A/S og Aarhus Universitet arbejdet med

stor hjælp, at man kan

krydsningen af raps, broccoli og rapini for at udvikle

skabe et samarbejde

den nye sunde grøntsag.
Undervejs i projektet blev 70 forskellige plantelinjer
Procesforløb

Selve udviklingen og

testet for, at projektet i sidste ende kunne udtage de
ti plantelinjer, der skulle arbejdes videre på. Her blev
der særligt set på glucosinolat-indhold, da det netop
har de ønskede sygdomsforebyggende effekter. Som
projektpartner undersøgte Seedcom hvilke andre lig-

med

have prioriteret i en
New

Basics

har

Nørrebrew

og få tilskud som FFI.

basisråvarerne, bl.a. for at afklare de sundhedsmæs-

fik udviklet i projektet,

Det har givet meget

sige aspekter, der kan forhindre brugen af udvalgte

har været et vende-

input til dyrkning og

råvarer. Derudover har Ørbæk Bryggeri hjulpet med

punkt for vores virk-

udvikling af produktbaser.

opbevaring af grøntsagen samt muliggjort
holdsstoffer. Desuden

somhed. Det medførte

Nørrebrews ambition med drikken er at skabe et alter-

analyse af dens ind-

teret i faglige kredse.

Procesforløb

ERIK TYBIRK,
KNOLD OG TOP

nativ til kaffe og de sukkerholdige/syntetiske energi–
drikke, som ellers er på markedet. Gennem forløbet er

sagen skridtet videre, således at den efter projektet

kunne gå fra halvanden

at undersøge hvilke smage, som folk synes bedst om.

gjorde at vi turde satse

Derfor er den mest populære smag hos testpersonerne

på at tage næste skridt

også den smag som danner grundlaget for den ende-

med vores virksomhed.

og acia kombineret med ingefær og grapefrugt. Er du
nysgerrig på smagene, så kan du købe de færdige pro-

er klar til anmeldelse som en ny sort og klar til videre

dukter i Nørrebrews webshop, udvalgte butikker hos

test, inden den kommer i handlen senest 2022.

Irma, 7-Eleven, Superbrugsen og Kvickly. Energidrikken eksporteres desuden udover Danmarks grænse.
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ombord og dermed
til fire ansatte – ja, det

lige prototype, som de nu arbejder videre med.

Impact

at vi fik en investorer

deres prototype blevet testet af ca. 250 personer for

Den endelige prototype endte med smagene Guarana

Forsøgene ved Aarhus Universitet har bragt grønt-

presset hverdag med
Den energidrik som vi

Innovativ
udvikling

analyserede indholdsstofferne.

Impact

samarbejde

som vi eller ikke ville

råvarer. Syddansk Universitet har hjulpet til analyse af

ket omfang rapsknoppen vil egne sig hos danskerne.

vede grøntsagen i markforsøg, holdbarhedsforsøg og

I

og ressourcer på noget,

en presset økonomi.

er grøntsagen præsen-

sagens udseende og smag. Aarhus Universitet afprø-

og naturlige råvarer.

lighed for at bruge tid

fået hjælp til udvælgelse og klargørelse af basis-

nende grøntsager der var på markedet samt i hvilSmagens Univers gav undervejs vurderinger af grønt-

navnet Maté Maté, lavet på udelukkende økologiske

Projektet gav os mu-
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SUNE BLOM,
CEO, NØRREBREW

Projekt

BOTTOS & CO

PREMIUM STEVIA

Pappas Veggie Postej

Premium Stevia

Bottos & Co har i projektet arbejdet på at udvikle en

Premium Stevia arbejder på at udvikle det naturlige

vegetarisk smørbar gulerodspostej med spirer.

Projekt

Bottos & Co har sammen med Teknologisk Institut,
Innovativ
udvikling

Nordic Food Firm og Insikt v/Kis Thy udviklet en proto-

Deltagelsen i projek-

type af en vegetarisk postej med særlig fokus på

tet har givet mig den

den rette konsistens og en holdbarhedsfaktor base-

nødvendige viden til at

ret på kærnemælkens mælkesyrebakterier og kærnemælksostemasse, som gør den cremet og smørbar.
Produktet mødte for første gang forbrugerne, da proProcesforløb

jektet testede postejen på Food Festival 2019, med
62 deltagende festivalgæster, som meldte sig som
testpersoner. Her blev konsistens, udseende og smag
testet. Resultatet var overvældende positivt, hvilket
blot har understøttet produktets berettigelse.
Projektet har givet Bottos & Co indsigt i den basale

Impact

viden om kemien i produktet – særligt i forhold til konsistens og holdbarhed. I dag står projektet klar med

Innovativ
udvikling

I projektet har Premium Stevia arbejdet sammen med

Uden POP ville vi aldrig

Aarhus Universitet, Kennedy Consult & Education og

have fået vores pro-

InnovaConsult, for at udvikle en proces der kan skabe

jekt til at køre. FFI har

nologiske værktøjer.

digt produkt og en afgørende viden i forhold
Procesforløb

flere processer for at finde frem til de rette værktøjer
for at kunne fjerne flest mulige af alle de uønskede
smagsnoter i steviaen. Derfor har virksomheden bl.a.
søgt viden i Paraguay, hvor de har undersøgt og ana-

PETER BOTTOS,
GRUNDLÆGGER,
BOTTOS & CO

lyseret stevia som råmateriale.
Gennem POP projektet har Premium Stevia fået sparImpact

ring til de videnskabelige aspekter af deres udvikling
af et mere velsmagende stevia produkt. De har med

en foreløbig opskrift på en gulerodspostej, men en

projektet formået at finde frem til samt teste en me-

opskrift der er markedsklar, kræver topprofessionelle

tode til at producere raffineret stevia med en bedre

biokemiske analyser.

smag, der er mindre bitter og ikke har lakrids noter,
samt fjernet den lange sødeflux, som ellers forekommer, så produktet minder mere om almindelig sukker.
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været en stor hjælp og
god sparringspartner.

I projektforløbet har Premium Stevia været igennem

til vores kommende
på markedet.

sødme, der forekommer ved brug af ingrediensen.

en ren og neutral stevia smag baseret på de rette tek-

kunne udvikle et fær-

indgang og position

sødemiddel stevia og fjerne den bismag og langtids-
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FINN HØY,
PARTNER,
PREMIUM STEVIA

Projekt

Innovativ
udvikling

EXPLERIS

SALSBJERG MEJERI

Development of healthy and tasty products using

Kosttilskud af økologisk colostrum fra danske

yacon as a natural sweetener

jerseykøer

Expleris og Q-organic vil fremme kendskabet og an-

Kan man lave et kosttilskud af jerseykøers moder-

vendelsen af roden Yacon, der er et nyt alternativt og
naturligt sødemiddel fra Peru.

Det har været lærerigt

Sammen med projektpartnerne UCL Erhvervsakade-

og inspirerende for os

miet og Biogan har de testet og udviklet nye fødevare–

at arbejde sammen

produkter med yacon til det danske marked.
Med involvering af studerende ved UCL Erhvervs-

Procesforløb

akademiet, blev der igennem projektet udforsket potentialet i yacon og hvilke produkter det bedst kan
anvendes i. Udover at anvende yacon var det nemlig
også ønsket, at produkterne skulle være økologiske,

Impact

Projekt

med UCL Erhvervs-

deres idéer til produk-

og kun med naturlige ingredienser.

produktudvikling.

Igennem opskriftudvikling, holdbarhedstest, sensorik

ALBELI DUCH-CAMACHO,
EXPLERIS

Procesforløb

på fagmesser i Danmark og på BIOFACH, med stor
interesse fra aktører fra forskellige lande og salgs-

Innovation har været

Food, A-Z Trading og Danace undersøgt og gennem-

et essentielt optrin for

ført forskellige tests og analyser af colostrums egen-

at komme til hvor vi er

hvordan oligo-saccharider (sukker-molekyler) kunne
udledes fra colostrum til brug i et kosttilskud. I melcolostrum måske kan bruges i andre formater i sundhedsvæsenet. Derfor arbejder de nu på at søge flere
midler til videreudvikling af nye produkter.
Endvidere blev gruppen i løbet af projektperioden

Impact

også opmærksom på, at selve colostrum er interessant for den kulinariske verden, hvilket har ledt til nye
samarbejder.

kanaler.
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i dag, hvor vi er på vej
i en retning med poten-

lemtiden har projektet opdaget, at det næringsrige

en grød, en chokoladekage-blanding og en smørrepålæg. Alle produkterne er efterfølgende præsenteret

Salsbjerg Mejeri har sammen med Aarhus Universitet

I projektets spæde start havde gruppen stor fokus på

terne. Samarbejdet
afgørende for vores

Projektet i Future Food

producerer efter fødsel af en kalv.

rende har budt ind med

under FFI har været

tet ved Salsbjerg Mejeri.

skaber. Colostrum er den første modermælk som køer

akademiet, hvor stude-

free-from og clean lable produkter, f.eks. uden gluten

og forbrugertest kom projektet frem til tre produkter;

Innovativ
udvikling

mælk? Det har været omdrejningspunktet for projek-
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tiale og ikke er endt på
en blind vej, der fører
til en dårlig forretning.

CHRISTIEN BAS,
EJER, DANACE

SOUP NERDS

SKANDERBORG BRYGHUS

Soup Nerds

Udnyttelse af restprodukt fra produktionen af
alkoholfri øl

Soup Nerds ville med projektet udvikle og producere
Projekt

nye kødfrie og økologiske grøntsagssupper i høj kva-

Det hele startede i en kælder med syv unge øl-entu-

litet.
Projekt

Innovativ
udvikling

I samarbejde med VIA Ernæring og Sundhed, Michelin-

Future Food Innova-

restauranten Domestic og supersmageren Lisbeth

tion har gjort, at jeg

Ankersen fra InnovaConsult har Soup Nerds arbejdet

har kunne samle det

på udvikling af smage til deres nye suppe koncept.
I projektet har de udfordret anvendelsen af forskelProcesforløb

lige grøntsager og ingredienser, og afprøvet nye tilberedningsteknikker for at skabe den rette smag og
konsistens. Og de har fået hjælp til næringsindhold og
regulativer for at kunne mærke deres produkter med
økologimærket.

helt rette hold med den
nødvendige viden for at

Hvad gør man med alkoholrestproduktet fra produkInnovativ
udvikling

i retning mod deres ambitioner om et færdigt koncept,

tionen af alkoholfri øl? Skanderborg Bryghus har stor
fokus på recirkulation, og derfor bliver der hele tiden
arbejdet på at udnytte alle ressourcer. Derfor indgik

kunne føre mit koncept

bryggeriet i et POP projekt sammen med Pure Shots,

ud i livet.

Aarhus Universitet og Ibsen Consult med henblik på
at undersøge bryggemetoder og bedre anvendel-

MICHAEL HÜBERTZ,
GRUNDLÆGGER,
SOUP NERDS

sesmuligheder for restprodukter fra produktionen af
alkoholfri øl.
Projektet fandt ud af, at selve metoden hvor man får

dukter på diverse festivaller og events med masser
af positiv respons, som har givet dem et ekstra spark

førte til det i dag etablerede mikrobryggeri, Skanderborg Bryghus.

Soup Nerds har i projektprocessen testet deres proImpact

siater, som med tiden og med en stor lokal opbakning

Procesforløb

et restprodukt ud af produktionen af alkoholfri øl ikke
længere er gangbar. Derfor gav det ikke mening at
arbejde med restproduktet.

som efter projektet endte i åbningen af en suppetakeaway i hjertet af Aarhus.

Men i processen fik partnerne snuset til den alkoholImpact

frie øls produktionsmetoder og opdagede nogle nye,
spændende smagsnuancer – så spændende at projektpartnerne har valgt at søge midler for at kunne dykke
mere ned i de fundne smagsnuancer.
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FUTURE FOOD INNOVATION PÅ FOOD FESTIVAL
Future Food Innovation satte fokus på sundhed og
Forbruger

bæredygtighed på Food Festival 2019.
Med det formål at bringe Future Food Innovation projekterne ud til forbrugerne, kunne besøgende på festivallen møde virksomheder og projekter, der arbejder
med netop disse tematikker.
Blandt POP-projekterne hørte de besøgende bl.a.
om GreenStarts udvikling af specialdesignede grøntsagsjuicer og smoothies, der kan være med til at sikre
optimal næring og mindske sygdomsaktivitet hos patienter.
På festivallen kunne de besøgende også møde Merry
Berry, der præsenterede deres frugtsnacks udviklet i
projektet Waste to Wealth, Brannatura der lancerede deres plantebaserede drikke Forrest and Field og
Pappas Veggie udførte smagstest af deres vegetarisk
postej.

Future Food Innovation bød velkommen og
satte fokus på sundhed og bæredygtighed.
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BEVILLINGSMODTAGER
Agro Business Park A/S
Niels Pedersens Allé 2
DK-8830 Tjele
Tlf. 89 99 25 00
KONSORTIE
Agro Business Park,
Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet
MAPP Centret, Aarhus Universitet,
Videnscenter for Fødevareudvikling (VIFU),
Teknologisk Institut,
Danish Food Cluster,
Erhvervshus Midtjylland.

www.futurefoodinnovation.dk
DEN EUROPÆISKE UNION
Den Europæiske Fond
for Regionaludvikling

Vi investerer i din fremtid

