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Potentialet for forarbejdning af dansk produceret 
bælgsæd til konsum
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Crispy Food på landkortet

Denmark & Poland



Crispy Food A/S 

PorridgeExtruded products MuesliGranola Toppings SnacksTraditionel Cornflakes

Crispy Food er Danmarks største 
producent af morgenmadsprodukter 
og er en fusion mellem Nakskov Mill 
Foods A/S og Crispy Food A/S

Sammen har vi mere end 100 års erfaring 
med produktion og markedsføring af 
morgenmadsprodukter til brandejere og 
private label

Motiveret af tæt samarbejde med vores 
kunder, står vi for at sikre velfunderet 
udvikling og høj fødevaresikkerhed 

Omsætning i 2021 var 360 mill dkk. Målet 
er at  omsætningen vil stige til 500 mill
dkk i 2024 - et mål der er hjulpet godt på 
vej med vores seneste opkøb af 100% 
ejerskab i Nisco. 



HVORFOR ÆRTER?
Markedet for plantebaseret  

protein er i kraftig vækst og der er 

et øget behov for sunde og 

bæredygtige fødevare 

ingredienser.

MARKET SEGMENTS

• Kødalteternativer

• Bageri

• Ekstruderet snack

• Suppe & saucer

• Dairy alternativer

• Pasta

Fra morgenmad til ekstruderet ærte protein

 Hovedteknologien i Crispy Food er ekstrudering – en proces der med en kombination af 
mekanisk og termisk forarbejdning ændre struktur, tekstur og smag af en råvare.

 Crispy Food har over 70 års erfaring indenfor udvikling af ekstruderet morgenmad 

 I 2018 etablerede vi et joint venture-selskab Nisco sammen med den norske 
ingrediensvirksomhed AM Nutrition og her kom de  første produkter af ekstruderet ærte protein 
på markedet og siden da er produktsortimentet blevet udvidet. 

PROTEIN PORTFOLIE
Naturlige, sunde og bæredygtige 

fødevareingredienser der er  

specialiseret i ekstruderet ærte 

produkter.
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Vs. 

VS.

40 gange minde vand 20 gange minde CO2 

Plante protein sammenlignet med animalsk protein bruger mærkbart 

mindre vand og CO2 til fremstilling.

Ekstruderet ærte protein 
- Et mere bæredygtigt alternativ til kød
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Principper ved ekstrudering

 Teknologien ligger i en kombination af høj varme og tryk

 Proteinerne denatureres -> de intramolekylære 
bindinger brydes

 Proteinerne folder sig ud og retter sig ind i den fibrøse 
struktur, som minder om kødets muskelfibre
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Råvareoprindelse

Peatex range

- Extruderet ærtemel

(protein 23%)

DK

TPP55

- Textureret ærte protein koncentrat 

(protein 50%)

EU

• Produktet er 100% tekstureret ærte protein 

koncentrat 

• Ærter der anvendes til protein koncentratet 

dyrkes primært i Baltikum og Danmark

Vegtein range

- Textureret ærte protein   

(protein 57-69%)

EU   

/Non-

EU

• Produkterne er baseret på dansk 

dyrket ærter

• Crispy Food køber i dag ærter 

direkte fra dyrker på Lolland

• Produkterne er blandinger af ærte protein 

koncentrat og ærte isolat

• Ærte protein koncentrat oprindelse er EU 

• Som standard anvendes ærte isolat med 

oprindelse Non-EU. Men EU kan tilvælges

Startex

- Extruderet ærte stivelse            

(protein 10%)

• Produktet er 100% extruderet ærte 

stivelse

• Ærter der anvendes til stivelses 

fraktionen dyrkes primært i Baltikum og 

Danmark

EU



Produktionskapacitet og årligt råvare behov 

Forarbejdningsprocessen bag ærte protein koncentrat kræver ca. 3 
kg ærter til at producere 1 kg protein koncentrat

Gennemsnitsudbytte ærter 5 T/Ha

Crispy Foods produktion af tekstureret plante protein kræver ca. 3600 Ha/år - går 
det som forventet vil produktionen være fordoblet indenfor 4 år.

Estimeret areal behov

Estimeret areal 

Crispy Food har i dag en produktionskapacitet på 6.000 T/år 
tekstureret ærte protein. 
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Dansk dyrket bælgsæd indenfor tekstureret kødalternativer

En dansk værdikæde med barrierer og stort 
potentiale 

Ingen danske forarbejdningsanlæg til produktionen af eksempelvis 
ærte protein koncentrat eller andre plante protein koncentrater

Proteinafgrøder – ærter, kikærter, bønner, linser, lupin og hestebønner

Økologi vs. Konventionel

God smag – behov for optimering og udvikling af traditionelle 
foderafgrøder 

Højt protein indhold og samtidig skal proteinet tilstede være af høj 
kvalitet
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Tak for ordet
Cecilie Jentoft Tobiasen
Business Partner/Head of Extrusion Competence Center
cjto@crispyfood.com

”De plantebaserede kødalternativer skal 

blive så gode, at de tilvælges på grund af 

smag og ikke kun på grund af 

overbevisning”


