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• Knap halvdelen af danskerne i alderen 18-70 år ønsker i fremtiden at spise mere mad og drikke, 

der er lavet af planter. Den samme tendens ses blandt børn og unge i alderen 12-17 år 

• Viden om bæredygtighed, sundhed og proteinindhold i de plantebaserede proteinkilder er 

generelt begrænset 

• Danskerne ønsker især at spise mere af de proteinkilder, som de kender i forvejen, mens de mere 

ukendte proteinkilder ikke har samme umiddelbare vækstpotentiale. Danskerne er dog 

nysgerrige på flere af de mere ukendte proteinkilder 

 

 

Figur 1: Spørgsmål: Tror du, at du i fremtiden vil spise mere eller mindre mad og drikke, der er lavet af planter/ 

kommer fra planter? 

 
Kilde: Kantar Gallup for Landbrug & Fødevarer, base: alle n=2018 
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Figur 2: Spørgsmål til 12-17-årige: Tror du, at du i fremtiden vil spise mere eller mindre mad og drikke, der er 

lavet af planter/ kommer fra planter?

Kilde: Kantar Gallup for Landbrug & Fødevarer, base: alle børn n=202

Figur 3: Spørgsmål: Fra hvilke af disse produktionsområder kunne du i fremtiden forestille dig at spise planter, 

der bruges til mad og drikke?

Kilde: Kantar Gallup for Landbrug & Fødevarer, base: alle n=2018
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Figur 4: Spørgsmål: Vækstpotentiale defineret som: Vil i fremtiden spise mere eller vil begynde at spise 

produktet.

Kilde: Kantar Gallup for Landbrug & Fødevarer, base: alle=2018
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Figur 5: Oversigt over score på de forskellige målte parametre.

Kilde: Kantar Gallup for Landbrug & Fødevarer, base 2018 
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Figur 6: Spørgsmål: Hvilke af disse fødevarer kunne du tænke dig at vide mere om? 

Kilde: Kantar Gallup for Landbrug & Fødevarer, base 2018

 

Figur 7: Spørgsmål til 12-17 årige: Nedenfor ser du en række udsagn, som forskellige mennesker har sagt. 

Hvilke af disse beskriver dig og/eller er du enig i? 

Kilde: Kantar Gallup for Landbrug & Fødevarer, base alle børn n=202 interview fordelt ud over alderen 12-17 år. Da basen er 

mindre, må der på beregnes mere usikkerhed i tallene.   
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2 https://mst.dk/erhverv/groen-virksomhed/groent-udviklings-og-demonstrationsprogram-gudp/planteproteiner-til-
foedevarer/ 
 
3 https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/DA/COM-2018-757-F1-DA-MAIN-PART-1.PDF 


