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Nye muligheder – nye veje

6 forbrugertrends, hvor ost kan spille en 
fremtrædende rolle:

Flere 
‘foodies’

Clean Eating:
Ren og ægte mad

Protein:
Still going strong

Less is more: 
Flexitarian Effect

Location location
location

Convenience: 
Nem, hurtig kvalitet



#1 Flere bliver ‘foodies’

GfK: ‘Madengagement’ er stigende: Fra 22% i 2008 til 38% i 2014

Mad = en arena, hvor vi udforsker nye 
kulinariske oplevelser og udfordrer 
os selv

Inspiration, nye smage og teksturer
Fusioner – anderledes sammensætninger

Sanserne skal mættes

Innova: Global tendens 
Større interesse for råvarer, sundhed og madlavning

Kreativitet og nye oplevelser

Social dimension: Være sammen om 
mad, tale om mad, vise mad til andre
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#2 Clean Eating: Ren og ægte mad

Den ægte vare = bedre næring

Ren mad uden kunstig kemi
Råvarer frisk fra naturen

Mindre forarbejdning
Tættere på dens naturlige oprindelse

GfK: stigning i salget af smør + sødmælk 
(eneste stigning i kategorien ‘hvid mælk’) 

‘Light’ er på vej i skammekrogen
Stigende accept af naturligt fedtindhold

‘Lidt men godt’ tankegang
Mere fokus på smag og nydelse



#3 Location location location

Innova: Global tendens til præference for varer, hvor oprindelse og rejse 
fra jord til bord er tydelig = Nærhed giver troværdighed

26% ville købe 
mere økologi, hvis 
der kom flere 
lokalt 
producerede 
økologiske 
varer

Reduktion af 
transporttid -
Mindre CO2 -
Mere bæredygtigt
Kan trumfe 
økologi?

Geografisk 
fortælling 
‘Terroir’= Kvalitet,  
håndværk, ‘mere 
rigtigt’
= Større tillid

Danskerne 
foretrækker 
danske 
fødevarer
•Tillid
•Bedre dyrevelfærd
•Mere kontrol



#4 Less is more

Bæredygtighed – et forbrug i balance
Et opgør med ‘køb smid væk’ kulturen

Flere ‘kødfrie dage’: 
‘The Flexitarian Effect’ på top 3 
over trends for 2016 hos Innova

Ny mulighed for osten!

Mindre mængder kød - Større fokus 
på kvalitet og dyrevelfærd

Begrænsningens kunst
‘Mådehold’ er det nye sort

Nydelse af kvalitetsmad 
– i mindre mængder



#5 Protein: Still going strong

Protein for alle – det vigtigste næringsstof. 34% tænker over at spise mere.

Giver mæthed og er med til at opbygge og vedligeholde kroppen

Kød og æg opfattes som 
bedste kilder til protein… 

Men… er det sundt? 
Er det bæredygtigt?

Nye veje for protein!
Mejeri og grønt udfordrer den traditionelle 
opfattelse  truer fersk køds position!

Osten som værdifuld, smagfuld og 
mættende kilde til protein



#6 Convenience: Nem kvalitetsmad
Paradoks: Ønsket om madkvalitet, fordybelse, gennemskuelighed, naturlighed… 
I en travl og tætpakket hverdag 
= Søgning efter løsninger, der sparer tid

Det skal være nemt at blive mæt uden at gå på kompromis med kvaliteten

Hjælp til madlavning
God mad på under 20 min

Frisklavede måltider med 
hjemmelavet præg

To go: håndholdt, kan levere til 
mange behov

Gennemsigtighed om ingredienser. 
Ingen E-numre! Clear label: Show, don’t tell

Gerne økologi, dyrevelfærd, dansk
Osten som snacking
Ost til aftensmad: 30% har inden for seneste uge 

spist rugbrød. 40% blandt disse spiste ostemad
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Nye muligheder for ost

Egnsfortællinger:
Håndværk og særlige 
kendetegn

Osten som forædling

Naturligt fed ost smager 
fyldigt og bedre – den 
ultimative smagsoplevelse

Meatfree Mondays… 
Ost i stedet for kød!

Convenience: 
Nem aftensmad
Ostemaden skal udvikles!

Madoplevelser Brugssituationer

Osten som belønning og in-between
snack – mættende og smagfuld

Oplevelser, 
nye smage, 
anderledes 
sammen-
sætninger

Ostesmagning

Food pairing – nye 
sammensætninger, der 
udfordrer klassisk 
forståelse

Permissable indulgence

To-go: Mundrette bidder 
med gaffel/spyd
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