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Dagens agenda

13-14.30 Seminarium
- Kort om projektet New Legume Foods – Elin, Karin & Ulrika
- En vision för mindre kött och mer baljväxter – Pernilla
- Att odla baljväxter i regionen – Håkan
- Livsmedelstrender och potential för baljväxter – Thomas
- Hälsoaspekter och förädling av baljväxter – Cornelia
- Frågor från publiken

14.30 Kaffe
14.50 Samling utanför entrén för gemensam promenad till KÖTP
15-16 Studiebesök KÖTP
16-19 Fältbesök
19.30 Baljväxtmiddag



Projektets syfte

Syftet med detta projekt är att utveckla attraktiva, hållbara och 

hälsosamma livsmedel baserade på svenska baljväxter.

Projektets mål är att hitta sätt att introducera baljväxter som lämpar sig 

för odling i nordiskt klimat och för den nordiska kosten, genom att

1) öka kunskapen kring konsumentpreferenser för baljväxtbaserade 

produkter, - Andreas Stephan, JIBS

2) utveckla och analysera prestandan av nya odlingssystem som 

inkluderar baljväxter och som förlitar sig mer på ekosystemtjänster 

och mindre på fossila resurser, Georg Carlsson, SLU

3) kartlägga effekter av olika livsmedelsprocesstekniker på 

näringsvärdet i nya baljväxtlivsmedel, Cornelia, Mohammed, 

Ferawati - LNU

4) bedöma den ekonomiska, miljömässiga och sociala hållbarheten i 

produktionen av baljväxtlivsmedel. Elin och Pernilla, SLU



Håll koll på vår blogg!
https://blogg.slu.se/new-legume-foods/



Varför baljväxter?



Klimatet – vår tids ödesfråga

Foto: iStockphoto



Kolbudgeten



Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsumtionens klimatpåverkan

Klimatpåverkan från olika 

aktiviteter



Vilka livsmedel bidrar mest till 

matens klimatpåverkan?

Frukt och 
grönsaker, 11 %

Mejeriprodukter, 
17 %

Nötkött, 30 %

Övrigt kött och 
ägg, 23 %

Spannmål och 
potatis, 7 %

Övrigt (kaffe, te, 
socker, godis, vin, 

öl etc.), 13%

Källa: Röös et al. 2015. Evaluating the sustainability of diets – combining environmental and nutritional aspects.
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Klimatpåverkan per kg livsmedel

Källa: Röös. 2012. Mat-klimat-listan Version 1.1 (karakteriseringsfaktor metan 34)
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