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Hvorfor?
Bæredygtighed og veganske fødevarer er to parametre, der har
fået stor opmærksomhed de seneste år.
Det har ledt til et stigende udbud af forskellige drikke på det
danske marked, som ikke er baseret på komælk. I Danmark er
soyadrik, mandeldrik, havredrik og risdrik populære alternativer
til komælk. De plantebaserede drikke er laktosefri og fri for mælkeproteiner, skulle man ikke tåle dette.
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– et godt alternativ til komælk?

Kartoffeldrik - den nye plantedrik?
Et forskningsprojekt ved Aarhus Universitet har vist,
at kartoffelprotein har høj næringsværdi og gode
emulgerende egenskaber. Det vil derfor kunne
bruges til at lave en plantedrik.

Mon det er fremtiden?
(Modelfoto)

Tabellen viser næringsindhold, indflydelse på klimaet og pris for forskellige plantebaserede drikke samt komælk

Velnærende?

Kan plantedrikke erstatte komælk?

Komælk har generelt større næringsværdi, hvor især indholdet
af calcium samt proteinkvaliteten (DIAAS) har stor betydning for
sund vækst, især hos børn.

Alt efter fra hvilket perspektiv, der kigges på de forskellige drikke, vil der være fordele og ulemper ved dem alle. Fødevarestyrelsen anbefaler dog ikke at bruge plantebaserede drikke som
fuldgyldige alternativer til komælk5.

DIAAS er et mål for proteinkvaliteten, baseret på fordøjeligheden
af de enkelte aminosyrer i kroppen.

Bæredygtige plantedrikke?
Sammenlignes drikkene på basis af CO2- udledning for en liter
drik, har de planterbaserede drikke væsentligt lavere udledning
sammenlignet med komælk. Hvis man derimod ser på CO2-udledning i forhold til protein, er mælk mere bæredygtigt.
Ser man på vandforbruget til at producere en liter drik, har mandeldrik et meget højt forbrug.
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