
lb
l@

fo
o

d
.a

u.
d

k

FO
TO

: C
O

LO
U

R
B

O
X

ni
na

.p
o

ul
se

n@
fo

o
d

.a
u.

d
k

AARHUS UNIVERSITET

VIDSTE DU AT:

KONCEPTET
Cellebaseret mælk er en ny metode 
til i fremtiden at producere mælk eller 
mælkebestanddele uden koen – potentielt 
med mindre udskillelse af drivhusgasser. 
Konceptet minder om ideen bag celle-
baseret kød, og der vil kunne anvendes væv 
fra samme slagtedyr. 
Der udtages epithelceller fra enten yvervæv 
eller fra den rå mælk, som også indeholder 
et lille antal af epithelceller. Cellerne 
isoleres, vokser og udvikles (differentieres) 
til mælkesyntetiserende celler, og endelig 
høstes det, de udskiller. Det fremtidige 
perspektiv er, at mælke-sekretet ligner mælk 
eller indeholder komponenter, som kan 
anvendes i fødevarer.

Forskere fra Institut for Husdyrvidenskab 
og Institut for Fødevarer prøver at 
undersøge mulighederne for at lave 
celle-baseret mælk? Dette sker ud fra 
koens yverceller isoleret fra yvervæv fra 
slagtedyr eller endda fra mælken selv. 
Nogle af de centrale spørgsmål nu og i 
fremtidige projekter er:

•  Hvor længe kan cellerne vokse?
•  Kan cellerne vokse på medie fra f.eks. 

restproduktion/sidestrømme?
•  I hvor høj grad ligner det, cellerne udskiller, 

de komponenter og strukturer, vi kender 
fra almindelig ko-mælk?

•  Hvad er potentialet for opskalering i 
bioreaktorer?

•  Hvad er klimaeffekten?
•  Vil forbrugerne købe sådanne 

produkter?

Udtagning af væv fra 
yveret på slagtedyr.

Isolering af vævet 
med de mælke-
syntetiserende 
epithelceller fra 

yveret.

Mikroskopering af 
de isolerede celler 
(forstørrelse 200x). 
De celler, der lyser 

op (reflekterer lyset), 
er celler, der er ved 

at dele sig.

Vækst af differentierede celler i et system, hvor 
man kan opsamle de mælkekomponenter, der 
udskilles.

“Mælkesekretet”
Apikale side

De mælke-
syntetiserende 

epithelceller

Vækst-mediet – 
cellernes “mad”

Basolaterale side

Epithelceller er de
 celler, der dækker 

alle kroppens overfla-
der – blandt andet i 

form af hud, i 
tarmsystemet og i

indre organer
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KAN VI PRODUCERE MÆLK UDEN KOEN?


