
Strategi og erfaring innen området 
proteinberiket mat i TINE

• Kort om TINE SA og Forskning og Utvikling (FoU) i TINE
• Trender som er viktige
• Melkeprotein 
• Sunnere seniorer
• YT og andre eksempler
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TINE SA

Samvirke – (historie bakover til 1881)
Eies av 11,000 bønder lokalisert i hele Norge
31 produksjonsanlegg spredt i hele landet
5,500 ansatte 
Omsetning 22.6 Milliarder NOK
Markedsandel i meieri kategoriene fra 45 – 98%
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TINE FoU
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Viktige trender og fortrinn

SAMFUNNSANSVAR , BÆREKRAFT OG NORSK 
RÅSTOFF: KVALITET I VERDENSKLASSEN. 

Dyrehelse, dyrevelferd, antibiotika, kombiku…

http://storfehelse.tine.no/kalv/kalvehelse/allerede-f%C3%B8r-kua-kalver-b%C3%B8r-en-tenke-p%C3%A5-helsa-til-kalven


«Du blir hva du spiser +litt mosjon..»

VI MÅ SVARE PÅ FORBRUKERTRENDENE: 

STORT FOKUS PÅ HELSE –OG  MATENS BETYDNING 

• «MIN HELSE OG MINE BEHOV - SKREDDERSØM»

• Mindre sukker, mer protein, mindre salt, mindre 
mettet fett, mer fiber, mer frukt og grønt….
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Hvilke FORSKNINGSOMRÅDER har vi? 

ROBUST RÅSTOFF OG
MERKEVAREKVALITET: hvordan kan vi 
styrke verdens fineste melk? 

NATURLIG SUNN: 
mat-helse sammenhenger, forebygge, 
betennelse, overvekt

ANSVARLIG MATPRODUKSJON:
Trygg mat, miljø, klimabelastning…

TEKNOLOGI: fleksibel og lønnsom produksjon,
«big data – digital revolusjon»… 

MATGLEDE:
Matopplevelse, smak forbruker
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Produktinnovasjoner høsten 2017



Melkeprotein

20%

80%



Fordeler ved melkeprotein

Høyt innhold av leucin og essensielle 
aminosyrer stimulering av 
muskelproteinsyntese

EAA = essensielle aminosyrer Van Vliet et al, J of Nutr. 2015



Mye aa på et lite volum

Van Vliet et al, J of Nutr. 2015



Andre fordeler ved melkeprotein

• Høy proteinkvalitet (utnyttes godt)
• Kan redusere blodtrykket (hemmer 

angiotensin-converting enzyme)
• Økt metthet ?
• Kan være fordelaktig ved 

vektreduksjon (metthet, økt 
muskelproteinsyntese)

Sousa et al 2012



Fordeler ved myseprotein

Potensielle fordelaktige effekter av 
myseprotein:
• Antiinflammatorisk (påvirke 

immunsystemet)?
• Forbedre kroppssammensetningen?
• Forbedret regulering av glukose hos 

personer med diabetes type 2?

Cross & Gills, 2000, Ha & Zemel 2003, Bordnini
et al 2017, Fekete et al 2016



Proteinberikning i ulike konsepter og produkter:



Yoghurt - høyt proteininnhold

Yoghurt fyldig

Konsentrert: høgt proteininnhold, mindre sukker, ulike 
smaker, med og uten skje

14® Gresk Yoghurt Vanilje

Filtrert - høgt proteininnhold (9 %)



Styrk melk

• Magre meieriprodukter uten eller med lite tilsatt sukker, og et høyt innhold av 
melkens viktige næringsstoffer: 50 % mer protein og rik på kalsium og vitamin D. 

• Tilsatt vitamin D som mange nordmenn lett får for lite av. 
• proteiner som bidrar til å bevare musklene . Kalsium og fosfor som 

vedlikeholder beinbygningen, samt vitamin B12 og riboflavin som bidrar til å 
redusere tretthet og utmattelse. Jod, som bidrar til normal funksjon for både 
huden, hjernens kognitive funksjon, nervesystemet og energiomsetningen.

• Styrk fettfri syrnet melk inneholder i tillegg Vitamin K2  som sammen med vitamin D 
og kalsium, bidra til å bevare skjelettet. I tillegg bidrar vitamin K til blodkoagulering.



YT original serie

En serie produkter som er laget for dem som trener lange 
harde økter eller som trener ofte.
Serien har et optimal forhold mellom proteiner og 
karbohydrater for  å legge forholdet til rette for 
muskelvekst- og vedlikehold

Type produkter:

• Restitusjonsdrikk
• Sportsdrikk
• Sportsdrikkpulver
• Barer



Sunnere seniorer og E+®

Sunnere seniorer:
Plussmat OFU-
prosjektet og E+®:

Mat til de som er i risiko for undernæring

Støttet av: 

Utklipp fra Bergens Tidende 
16/4-2012



Underernæring = stor utfordring

Sykehus: ca. 25 %

Sykehjem : opptil 60 %*

Hjemmetjenesten: 46 %*

* Kilde: Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring, Helsedirektoratet  2009



Tilpasset

Mellommåltider

Beriket kost

Intravenøs

Sondeernæring

Næringsdrikker

Lettvint
Fristende
Gir det lille ekstraKilde: Nasjonale retningslinjer 

Hva er          ?

Normalkost

Måltidsmiljø



Hvem er            for?

• Svelgevansker 

• Sykdom
• Ensomhet
• Demens

• Alderdom
• Psykisk ubalanse

Øker risiko for 
underernæring:

• Medisinbruk

• Tyggebesvær 

Kan føre til:

• Uro
• Apati
• Tretthet

• Tap av muskulatur og styrke

• Depresjon

Økt behov 
for hjelp

Lengre 
opphold

Økte 
kostnader

De som ikke klarer å dekke sitt næringsbehov gjennom normalkost

• Økt infeksjonsfare



- Mer mat i mindre porsjoner

2 dl E+ ”Plussdrikk”
100 g E+ ”Et lite kremet måltid”
591 kcal, 22,5 g protein

3x2 dl helmelk
2x100 g vanlig yoghurt
550 kcal, 26 g protein

1,5 dl lettmelk
1,5 dl druejuice
1,5 dl kaffe
2 skiver kneippbrød med smør
½ banan
½ eple
10 g Hvitost
15 g Brunost
1 skive salamipølse
Pynt: agurk og tomat
550 kcal, 18 g 
protein



Styrken i samarbeidet

Kjenner behovet
Kjenner alle faktorene i sin 
verdikjede
Disponibel testarena
Tilgang på eksperter
Ernæringskompetanse

• Sterkt innovasjonsmiljø
• Sterk på FoU og ernæring
• En relevant råvare 
• Fleksibel produksjon
• Tyngde ift gjennomføring 

og implementering



Sunnere seniorer – hvorfor?

Vi blir flere eldre i Norge. I dag er det ca. 600.000 personer over 67 år og i 2025 vil vi være ca. 1 million. 
Seniorsegmentet vil innen få år være større enn barn- og ungdomssegmentet (0-17 år) som i dag utgjør 900.000 
personer. Allerede ved 50-årsalderen begynner man å orientere seg for hva man kan gjøre selv for å opprettholde 
en god helse så lenge som mulig. 

De over 50 år er overrepresentert i de store folkesykdommene og har en rekke 
aldersrelaterte helseutfordringer. For eksempel er 60% på sykehjem og 25% av de som ligger på 
norske sykehus er underernærte. Andre aldersrelaterte sykdommer kan være dysfagi (rundt 40% over 60 år har 
dysfagi i USA), hjerte- og kar sykdommer, muskel- og skjelettplager, diabetes, fordøyelsesutfordringer samt 
overvekt. 

Dagens offentlige forretningsmodell er ikke bærekraftig. For å opprettholde samme tilbud 
innen helse-, pleie- og omsorgstjenester som i dag vil kostnadene øke betydelig og ikke være bærekraftige. Det det 
vil bli mindre tilskudd fra det offentlige, og en større del av velferdstilbudet må kunne dekkes av den enkelte. 
Spesielt gjelder dette tjenester innenfor mat- og måltidstilbudet. 

MAT OG HELSE henger sammen !



Nytt IPN prosjekt «Matlyst»

Arbeidspakker

H1: Forbrukerinnsikt.

H2: Konsistensegenskaper og biotilgjengelighet av 
ulike næringsstoffer for utvalgte produkter og 
prototyper.

H3: Omdanne ny kunnskap til nye innovasjoner som
dekker behovene i måltidsdøgnet. 

H4: Formidling, kunnskap og motivasjon. 

Prosjektperiode: 2017 (2 kv) – 2020 (1 kv)

Tilpassede matprodukter som dekker måltidsdøgnet for 
hjemmeboende  seniorer («Matlyst)



Takk for oppmerksomheten! 
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