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Hvorfor?

Protein fra tang

Verdens befolkningstal stiger. Hastigt.

Havet er et kæmpe spisekammer – og
det rummer stadig uudnyttet potentiale!
Tænk at kunne bruge tang som en afgrøde, måske endda som proteinkilde.

Dette betyder, at der er et øget behov for
fødevarer, herunder protein, som er en
vigtig bestanddel i ernæringen, både for
mennesker og dyr. Jordens ressourcer er
under hårdt pres, så der skal tænkes i nye
alternativer.
På Institut for Fødevarer arbejder vi med
flere projekter, der omhandler protein i
planter, fx kartoffel, kløver og tang.
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- fremtidens primære proteinkilde?

Dyrkning af tang kræver hverken agerjord eller ferskvand; to ressourcer, som er
under øget pres med verdens voksende
befolkning.
Tang vinder fortsat indpas i vores del
af verden som fødevare, mens man i
Østen længe har spist tang.

Kontrol

På Institut for Fødevarer arbejdes der
bl.a. på et projekt omkring oprensning af
protein fra tang. Her kigges der fx på:

25mM sulfit
(antioxidant)

-- Proteinkvalitet
-- Fordøjelighed
-- Årstidsvariation
Er tang mon en af fremtidens proteinkilder?
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Figur: Juice fra rødkløver med og uden sulfit. Sulfit fungere som antioxidant og forhindrer brunfarvning.
A: rå juice, B: væske fra syrefældning, C: ultracentrifugeret juice

Udfordringer
Mange planter har et højt indhold af fiber og/eller stivelse, hvorfor proteinet skal
koncentreres. Heri ligger forskellige udfordringer, som:
-- Brunfarvning
-- Ændret proteinkvalitet – herunder
funktionalitet og fordøjelighed
-- Anti-næringsstoffer

Kartoffelprotein
Kartoflen kan være en mulig kilde til
planteprotein med høj ernæringsværdi og spændende egenskaber i fødevarer.
En kartoffel indeholder 1-2% protein,
der kan isoleres, efter man har fjernet
stivelsen.
Proteinet har en høj kvalitet og en
bedre biologisk værdi end protein fra
soja og hvede.
Proteinet kan bruges i forskellige fødevarer, eksempelvis kan det piskes til
skum, bruges til mayonnaise eller bruges i ”plante-fars”.
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