
Projektets titel
Brug af ostes natulige smelteevne og emulsionspotentiale som 
erstatning for tilsætningsstoffer (SMELT)

Projektets formål
At udvikle en metode, der garanterer ostepulver uden tilsætning af smeltesalte. Metoden vil  
kunne opfylde mange forbrugeres ønske om mad uden tilsætningsstoffer.

Projektets tidslinje med faser og milepæle

Projektets vigtigste læring

Hvilken del/dele af værdikæden hører projektet under? 
  Produktionsled                    Forarbejdningsled                    Afsætningsled

Hvad er de vigtigste erfaringer fra projektet set ud fra grøn bæredygtighed?

Hvad er de vigtigste erfaringer fra projektet set ud fra økonomisk bæredygtighed?

Hvad er de bedste råd, I kan give til andre, der gerne vil lave et lignende projekt og  
engagere sig i grøn omstilling?

Milepæl 2
Råvarens indflydelse

Milepæl 1
Udvikling af analyser  
og modeller

Milepæl 3
Processens indflydelse

Milepæl 4
Kontrolpunkter

Milepæl 5
Produktion uden  
smeltesalt

Projektets støtte fra GUDP
kr. 8.649.000 

Projektets samlede budget
kr. 12.343.284

Projektets væsentligste resultater: Forståelse af, 
hvordan tilsætning af smeltesalt påvirker feed til 
ostepulver, og hvad der sker, når det udelades. 
Desuden identifikation af, hvilke oste der er 
bedst (og værst) i produktion af ostepulver uden 
smeltesalt. Projektet har skabt en øget forståelse 
af de parametre, der styrer smelteegenskaberne 

i feed til ostepulver og produktion af ostepulver 
uden smeltesalt.

Projektets største udfordring: Ost er en meget 
kompleks råvare, og der er rigtig mange para-
metre i processen, der påvirker egenskaberne af 
feed og pulver.

Hvorfor gør projektet en forskel for samfundet: 
Mindre brug af smeltesalt (primært fosfater)  
giver muligheder for nye produkter og markeder.

Det er ikke altid muligt at erstatte en ingrediens 
(i dette tilfælde smeltesalt) med en anden, mere 
naturlig ingrediens. 

Der skal anvendes en række forskellige strategi-
er for at nå slutmålet. Vi er på vej, men langt fra 
færdige.

Man kan nå langt ved valg af den rigtige råvare.

En del forbrugere, og dermed industrien, ønsker 
naturlige ingredienser med stor smag, men med 
så lavt saltindhold som muligt.

Funktionaliteten i produkterne forbedres som 
følge af et lavere saltindhold.

Ønske om autencitet.

Hav en god kontakt og dialog på alle niveauer. Hav produktionen aktivt med i projektet fra 
starten.

Implementer resultater og analyser, så snart det 
er muligt.
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