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”If we can grow meat 
without the animal, 
why wouldn’t we?”

Tom Hayes, Tyson Foods



Då: Ett köttföretag Nu: Ett proteinföretag 
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Cellbaserat kött  – racet är i gång 

Korv

Tonfisk

Lax

Foie gras



Kostnaden för att producera 05, kg cellbaserat kött.
Källa: forskare vid Maastricht University i Nederländerna. 

Dramatiskt sjunkande kostnad
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”People don’t want to stop 
eating meat. They just have an 
issue with the process 
beforehand.”

Kristopher Gasteratos, grundare och
ordförande för Cellular Agriculture Society



INSIKT 1 

Cellbaserat kött racar till marknaden
med smart paketering och storytelling. 

Hur använder du storytelling för att 
lyfta fram hantverk, upplevelse och 
mervärden?



Större fokus på hantverket



Närhet till konsument 2.0





INSIKT 2 

Ny teknik möjliggör full transparens
och spårbarhet.  

Hur jobbar du med transparens och
spårbarhet mot konsument?



• Bygger på 23 000 intervjuer
• Ungdomar mellan 15 och 24 år



Växtbaserade produkter ökar takten



Köttjättar satsar på vego



INSIKT 3

Växande marknad för vegetariska
alternativ.

Hur möter du efterfrågan?



Foto: Carolien Niebling



Egenskaper för hälsan
”När vi erbjuder riktigt bra alternativ 
till de traditionella charkuterierna, blir 
det mer av en rutin för människor att 
välja produkter baserade på 
kycklingråvara.”

Magnus Lagergren, vd Kronfågel AB



Mer från havet
Sej med vit tryffel och grädde



Användande av restprodukter
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”I see a future for dried meat 
pieces. With over 50% of 
proteins, low fat and no 
additives, this healthy snack 
provides all you need. The 
long shelf life will help to 
decrease food waste.”
Dan Barber, Blue Hill



INSIKT 4 

Cirkulär produktion kommer bli allt
viktigare.

Hur kan du hitta en affärsmöjlighet här?



Snabb & enkel 
att tillaga

Nya råvarorSpårbar Tydliga mervärden

Mer växtbaseradHantverksmässig Cellbaserad

God
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