
Vælg layout 

1. Fra værktøjslinjen klik på “nyt dias” 

2. Vælg et passende layout fra “drop ned” 

menuen 

Vis hjælpelinjer 

1. Højreklik udenfor slidet og vælg ’Gitter og hjælpelinjer’ 

2. Sæt kryds ved ’Vis’ tegnehjælpelinjer på skærmen 

3. Sæt hak ved ”Fastgør objekter til gitter” 

4. Vælg OK  

Indsæt et baggrundsbillede 

1. Indsæt et billede ved at klikke på den  

hvide billedepladsholder 

2. Via ”indsæt” – Vælg ”billede” og ”billede fra 

fil” – Herfra vælger du billedet, fra din 

computer, som skal indsættes  

3. Højreklik på billedet og send det bagud 

Fra foder- til 
fødevareproducent 

Chefkonsulent Inger Bertelsen, SEGES Økologi Innovation 

Årsmøde for økologer, torsdag den 26. oktober 2017  

 



Tekstslide med punktopstilling 

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske  

indryk’ for at skifte mellem 

de forskellige tekst niveauer 

 

Vælg layout 

1. Fra værktøjslinjen klik på “nyt dias” 

2. Vælg et passende layout fra “drop ned” 

menuen 

Skift farve på LF bjælkerne 

1. Klik på bjælken 

2. Fra værktøjslinjen vælg ”Farvespanden” 

3. Fra ”drop ned” menuen vælg en af 

temafarvene for at farvelægge bjælken 

Dagligt proteinindtag i Danmark 2013  

FAOstat 2016 
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Dagligt indtag af protein 

 

Total   109 g 

Animalsk    70 g 

Vegetabilsk   39 g 

 

Dagligt behov  

 

Person på 70 kg    58 g 

Pr. kg kropsvægt 0,83 g 
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Vegetabilske protein produkter  

• Hele tørrede bønner og linser 

• Quinoa 

• Pasta og brød af bælgplanter 

• Grønne bønner – frisk eller frost  

• Øl og snacks  

• Ingredienser – protein, stivelse, fibre  
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Mulige markeder for dansk produceret protein til konsum  

• Hjemmemarkedet 

• Øget efterspørgsel – ændrede spisevaner 

• Mange sojabaserede produkter  

• EU  

• Generel fokus på øget produktion af bælgplanter 

• Uden for EU 

• F.eks. Egypten (i 2013 importerede Egypten 48 pct. af den samlede 

verdenshandel med hestebønner) 

• Hånd konkurrence  
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Overvejelser som fødevareproducent 

• Artsvalg og afsætning 

• Sortsvalg 

• Udbytte, indholdsstoffer, kvalitet, smag, udseende, procesegnet 

• Dyrkning  

• Udbytte, kvalitet, sygdoms- og skadedyrsproblemer, høstmetode, 

efter høst håndtering 

• Afgrøden skal passe til dig og dit landbrug  
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Vejen frem  

• Skal danske økologiske vegetabilske produkter være en del af sortimentet? 

• Produktudvikling 

• Vidensopbygning og samarbejde i hele værdikæden  

• Sikker dyrkning – undgå faldgruber 

• Implementering og erfaringsudveksling  

 


