
Insekter – en del af fremtidens 

fødevarer?
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- Sum i 30 sekunder



Agenda

• Hvorfor insekter?

• Projekter på EAMV

• Procesteknolog- og 

laborantuddannelserne



Kilde: https://www.verdensmaalene.dk/officielle-danske-dokumenter 



Kilde: Teknologisk Institut



Stigende befolkningstal

2050

9 milliarder

Kilde: https://www.verdensmaalene.dk/sites/default/files/filarkiv/PDF/UNDP%20og%20FNs%20Verdensma%CC%8Al%20opl%C3%A6g.pdf 

Kilde: http://www.fao.org/edible-insects/en/ 



Stigende befolkningstal → brug for mere 

mad + mindre plads til at dyrke på

Kilde: http://www.fao.org/edible-insects/86364/en/ 



Stigende CO2-udslip

Kilde: https://www.verdensmaalene.dk/sites/default/files/filarkiv/PDF/UNDP%20og%20FNs%20Verdensma%CC%8Al%20opl%C3%A6g.pdf 



Foderforbrug pr. kg. spiselig 

fødevare

Kilde: https://www.economist.com/graphic-detail/2013/05/14/grubs-up 



Drivhusgasproduktion pr. kg 

protein 

Kilde: https://www.economist.com/graphic-detail/2013/05/14/grubs-up 



Gram protein pr. 100 g frisk/gå vægt 



Proteinindhold

Kilde: https://www.macleans.ca/uncategorized/why-all-the-buzz-on-eating-bugs-protein/ 



Ernæringsmæssige gevinster

• Højt proteinindhold 

• Højt fedtindhold

• Indeholder mange 

vitaminer og mineraler 

(f.eks. B12, jern, calcium, 

D-vitamin)

• Fibre

Der kan dog være store 

variationer fra art til art, hvor i 

livscyklussen insektet er, og 

hvad de har fået af foder



Ernæringsmæssige variationer

Kilde: http://big.assets.huffingtonpost.com/Crawling_Snacks_2_0.png 



Ernæringsmæssig ulempe

• Det ser ud til at nogle med 

skaldyrs- og/eller 

husstøvmideallergi 

muligvis kan krydsreagere 

med nogle insekter



Hvilke insekter spiser vi primært?

Kilde: http://www.seattleglobalist.com/2013/09/20/seattles-bug-chef-promotes-insect-diet/16587 



Hvor mange spiser insekter?
• Det er estimeret at mindst 

2 milliarder mennesker 
spiser insekter

• Mere end 1900 forskellige 
spiselige insektarter 

• Mange steder i den 
vestlige verden væmmes 
vi ved tanken om at spise 
insekter

Kilde: http://www.fao.org/docrep/018/i3253e/i3253e.pdf 



Andre sjove facts

Kilde: https://static.guim.co.uk/sys-images/Lifeandhealth/Pix/pictures/2013/9/13/1379071591601/Beetlemania-001.jpg 



Ping-Pong-Par

• Find sammen to og to – Vælg hvem der 
skal være A og hvem der er B

• A er journalist og skal lave et tv-indslag om 
fordelene ved insekter

• B er eksperten og skal fortælle om alle 
fordelene

• 1 min. alene til at forberede jeres 
kommende udfordring

• 2 min. til at lave tv-indslaget 



Havde I noget i denne stil?
Flere og flere mennesker på jorden

Mere miljøvenlig produktion

God ernæringsmæssig kilde



Agenda

• Hvorfor insekter?

• Projekter på EAMV

• Procesteknolog- og 

laborantuddannelserne



Insekter på middagsbordet
Fra insekter som snacks - til at 

blive en del af et decideret måltid

- Hvordan gør vi det?



Samarbejdspartnere

• Teknologisk Institut

• Aarhus Universitet 

(DPU)

• Din Insektbutik

• Jimini’s

• Aarhus Universitet 

(MAPP)



Projektets formål

• Projektets formål er todelt 

– Del 1 fokuserer på insekter som råvarer 

– Del 2 handler om indhentning af indsigter 

omkring forbrugergruppers behov ift. køb af 

insektbaserede fødevarer og brugen af disse 

indsigter til produktudvikling



Projektplan

Procesteknologer 
Markedsføringsøkonomer

Digital konceptudviklere
Laboranter



Arbejdspakke 1 -

undersøgelsesdesign



Arbejdspakke 2 - Råvaren 
Smagshjul vha. sensorisk panel

Funktionelle egenskaber



Uge 43

Fællesdag i Herning

Procesteknologer
Studietur Paris

Markedsføringsøkonomer
Fokusgruppeinterview

Digital konceptudviklere
Fokusgruppeinterview



Arbejdspakke 4 - Forbrugerindsigter 

Forbrugerholdninger til insekter i en fødevarekontekst

Indsigter bruges i produktudviklingen 



Arbejdspakke 3 - Produktudvikling 

Bruges muligvis i arbejdspakke 5

Case stilles af Jimini’s (Paris)



Arbejdspakke 5 - Markedsføring

Udarbejdelse af en 

kommunikations- og 

promotionkampagne for en 

konkret 

insektfærdigvareproducent 

(MAK)

Optimering af webshop 

eller online markedsføring 

for en konkret 

insektfærdigvareproducent

(DKON)

Den indhentede viden skal gøres praksisnær



Arbejdspakke 6 - Temadag



Insekter i laboratoriet



Indhold af D-vitamin

• Kan man øge indholdet af D-vitamin i 

melorme, ved at udsætte dem for UV-lys 

under produktionen? 

– Herunder hvilket niveau af D-vitamin-indhold 

kan de komme op på, og hvor lang tid skal de 

være under UV-lys?



Fedtsyresammensætning

• Hvordan er fedtsyresammensætningen af 

melorme (produceret ved Teknologisk 

institut) og ændrer 

fedtsyresammensætningen sig afhængig 

af det totale fedtindhold eller er det kun 

kvantiteten, der ændrer sig?



Krydsallergi

• Kan nogle personer med skaldyrsallergi 

eller husstøvmideallergi få allergiske 

reaktioner ved indtagelse af melorme, og 

har det en betydning om melormene har 

været varmebehandlet eller ej?





Så skal der 

smages 




