


Gammel afgrøde



Rammer en trend   -
glutenfri kost
- veganer trend
- ingrediens
- stigende afsætning
- superfood



Ny afgrøde på -
Lolland Falster



Danish Quinoa 
Group FMBA

Ny forening/andelsselskab

Startet baglæns….……

Først dyrke og så finde ud
af forarbejdning og salg… 

Styr på værdikæden



Quinoa i 
Danmark

• DQG havde i 2018 ca 2/3 
af arealet Danmark.

• Importerer ca. 1000 tons 
om året til Danmark

• Stigende marked i 
Danmark og EU



Arealer 2019

Konventionel: 70 ha

Økologisk: 14 ha

Generelt saproninfrie
sorter

Sorter fra firmaet
Quinoa Quality



Dyrkning – best practice  -
vejledning  

• Vi kan se der er store 
forskelle i udbytter.

• Vigtigt at vi får et overblik 
over hvad man har gjort

• Vores mål er at få 
udbytterne op – første mål 
er 1500 kg renset og børstet 
frø pr. ha.

• Få dyrkningsomkostningerne 
ned – herunder også efter 
høst håndteringen. 



Dyrkning – løse udfordringer

• Samarbejde med 
Flakkebjerg AU om 
Dyrkningsteknik og 
ukrudtsbkæmpelse.

• GUDP-Projekt 
bevilliget.



• Avlers ansvar
Det er jo fødevarer -
det skal der arbejdes
med.

Sporbarhed på avlerniveau

Anvend kun lovlig kemi, hvis vi har 
noget – off label

Håndtering af frø efter høst – husk det 
er en fødevarer



Afsætning:

Grossister
Ingredienser
Plantebaserede fødevarer
Storkøkkener
Horeca
Detail



Inden man starter;

Kan man producer?

Kan man konkurrere?

Kan man håndtere -
lovgivning?

Kan man afsætte og til
hvem?



Husk vi er 
pionerer  

- vi er ved at bygge 
et nyt hus og 
starter med 
fundamentet 



Spørgsmål



Bestyrelsens overordnede 
arbejdsdeling.

Lars Hvidtfeldt, overordnede forhold, kontakt til 
salg

Henrik Knudsen, Økonomi, dyrkningsvejledning

Morten Helsted, håndtering af frø, logistik, 
kvalitets godkendelse.

Hans Peter Rasmussen, Håndtering af frø, 
logistik kvalitets godkendelse.

Frederik Rasmussen, styring af udlæg, 
dyrkningsplanlægning
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