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NORGE ER PLANTEKLAR!

Det har aldri vært mer populært å velge plantebaset enn

akkurat nå. Rapportene 'Ung2021' og 'Forbrukere og

bærekraft 2020' fra Opinion, samt en masteroppgave ved

FoodProFuture/Nofima, viser at 50 prosent av befolkningen

er positive til å spise mer plantekost. 

En undersøkelse som Ipsos har gjennomført for Orkla, viser

at andelen veganere og vegetarianere i Norge har doblet seg

på ett år. 

Kaffe er viktig for de fleste nordmenn. I følge SSB importerer

vi årlig rundt 40 000 tonn kaffe til Norge - over ti kilo per

voksne innbygger. Dette gir oss andreplassen over de mest

kaffetørste nasjonene i verden. Og i kaffen ønsker mange 

 melk.

Plantebaserte melkedrikker har vokst med 40 prosent i

Norge de siste to årene. Og dette merkes ikke minst på

kafeer som tar imot kaffebestillinger. Tre av ti bytter nå ut

kumelk med veganske alternativer. 
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https://www.nrk.no/innlandet/nordmenn-drikker-mindre-melk-og-velger-veganske-melkedrikker-1.14854335


Flere og flere virksomheter innen matvareindustrien

bemerker den voksende populariteten av plantebaserte

kostholdsvaner, og reagerer aktivt ved å introdusere nye

retter. Ikke kun rettet mot veganere og vegeterianere, men

spesielt mot folk som ønsker å begrense sitt forbruk av kjøtt,

egg og meieriprodukter. Når vi ser mot det internasjonale

markedet, er det også ganske tydelig at salget av diverse

plantebaserte alternativer til både egg, melk og kjøtt har

eksplodert de siste årene. Covid-19 har også økt interessen

ytterligere.

FRA NISJE TIL MEGATREND
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Tre av ti nordmenn

bytter ut kumelk

med plantemelk 

https://www.meticulousresearch.com/product/plant-based-food-products-market-5108
https://www.cbinsights.com/research/future-of-meat-industrial-farming/?utm_source=medium&utm_medium=referral&utm_campaign=syndication#why
https://www.nrk.no/innlandet/nordmenn-drikker-mindre-melk-og-velger-veganske-melkedrikker-1.14854335


I  tillegg til kundenes etterspørsel, skal det ikke herske tvil

om at virksomhetene har innflytelse på hva som selger godt.

Smak, tilgjengelighet og pris vil alltid være avgjørende for

hvordan virksomhetene lever opp til kundenes egentlige

ønsker. Ved å fremme plantebaserte alternativer og gjøre

dem lekre og tilgjengelige som forbrukerens førstevalg, kan

virksomheter også selv ta kontroll over og redusere sin

klimapåvirkning.

I PlanteVekst sin undersøkelse av kaffe- og bakerikjeders

plantebaserte tilbud, har vi kartlagt hvordan kjedene

responderer på forbrukerenes plantebaserte utvikling. Ikke

minst trekker vi frem hva som utmerker seg hos de beste –

og hva som generelt er gode retningslinjer og opplagte

steder for forbedringer for å tilfredsstille alle de som - enten

for klimaet, helse eller grunnet dyreetikk - foretrekker

plantebaserte alternativer.
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RANGERING
Denne rapporten og dens anbefalinger er rettet mot kaffe-

og bakerikjeder generelt og spesielt de inkluderte kjedene.

Det er vårt håp at rapporten gir en rekke kjeder mot og

innsikt på veien til en (fortsatt) forbedring av deres

plantebaserte tilbud. PlanteVekst vil også stå til rådighet

med vår ekspertise og ytterligere informasjon for de

virksomhetene som ønsker å samarbeide frem mot neste

gang rankingen foretas.

Resultatene av rapporten er basert på en kombinasjon av

survey-svar fra kaffe- og bakerivirksomhetene, oppfølgende

spørsmål og besøk hos den enkelte virksomhet, hvor kvalitet

og tilgjengelighet er blitt testet. Tilgengelighet forstår vi

både som utvalg, og hvor lett det er for kunden å få et

overblikk over de plantebaserte alternativene ,og personalets

viten og vilje til å hjelpe med å velge rene plantebaserte

retter. 

Virksomhetene er blitt vurdert på tilgengelighet og kvalitet

av plantebasert melk, sirup og evt. fløteskum, kalde drikker,

boller, brød og kaker, varme og kalde måltider samt snacks.

Virksomhetens oppmerksomhet på, tydelighet omkring

omtale av og videre planer ift. det plantebaserte, er også en

del av vurderingen.
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Vi har valgt å ikke ta med bakere og kafeer som allerede er

veganske eller primært vegansk. Vi har i stedet valgt å sette

hovedfokus på store og populære kjeder, både nasjonalt og

regionalt, som er spesielt kjente for nordmenn.

De undersøkte kafeer og bakerier er: Espresso house, Godt

brød, BIT, Backstube, Joe & The Juice, Steam,

Kaffebrenneriet, W.B. Samson, Starbucks og Baker Hansen. 

Det er dessverre flere av kjedene som ikke har svart på vårt

spørreskjema. Derfor er det for flere av kjedene blitt gjort

vurderinger utfra hjemmesiden, besøk og telefonsamtaler.

 

6



Vi spurte kafeer om muligheten for plantebaserte

alternativer i kaffe (plantemelk, sirup, vegansk kremfløte),

kaker, sandwicher og salater, andre måltider, snacks, samt

kommunikasjon av plantebaserte alternativer på menyen. På

de kommende sidene vil vi utdype hva som har gitt poeng til

den enkelte - og hva som har gitt trekk i poeng. Dette gir

også veiledning til andre kaffe- og bakeristeder om hva som

kan være lurt å jobbe med.

RESULTATER AV UNDERSØKELSEN
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POENGFORDELING

Det var mulig å få fra -4 til maks +95 poeng i plasseringen.



TOPP 1: ESPRESSO HOUSE

Espresso House vinner på deres fremragende veganske

focaccia. Den har grillet paprika, soltørket tomat,

trøffeldressing og ruccola, og den viser virkelig plantebasert

sandwich fra sin absolutt beste side. De har også en vegansk

sandwich med rugbrød, hummus og avokado. I tillegg til å

være sunn og næringsrik er den også smakfull. De har også

en utrolig god vegansk brownie på menyen. Den er så saftig

og smakfull. Espresso House tilbyr også tre plantebaserte

cookies med spennende smaker, som sjokolade, karamell og

ingefær og havre og tranebær. Espresso House vinner derfor

stort med deres nydelige sandwich, cookies og kaker. På

menyen har også de 3 ulike veganske frapino, og det er et

stort pluss at de har vegansk krem til disse! De har også

vegansk iskaffe og iste med plantemelk. Det er rett og slett

hyggelig og lett å velge plantebasert hos Espresso House. De

er også veldig god på merke det som er plantebasert, så det

er lett for gjestene å finne. Vi er veldig fornøyd med Espresso

House og derfor er de en klar vinner. Vi mener at Espresso

House har alt som skal til for at de kan være en av de første til

å tilby rundstykker/sandwicher med plantebasert ost eller

plantebasert alternativ til kjøttpålegg, og å få plantebasert

melk til å bli enda mer vanlig og populært for gjestene å

velge. Det ville være en lett måte for gjestene og Espresso

House å bli mer bærekraftig ved å tilby mer klimavennlig

mat og drikke.
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TOPP 2: GODT BRØD

Godt Brød vinner poeng på deres veganske sandwich. Den

smaker kjempegodt. De har en veldig god hummus og

soltørket tomat smørepålegg som virkelig løfter smaken til

et nytt nivå. De fleste Godt Brød lager denne sandwichen på

forespørsel, men noen har også den ferdiglaget - som kan

være en fordel på travle dager. De får også poeng for deres

svært gode skillingsbolle, som nok må være en av de beste

plantebaserte bollene vi kan få på et bakeri i Norge. Den

smaker nydelig og er tilgjengelig i alle Godt Brød sine caféer.

De har også andre smakfulle plantebaserte bakeprodukter,

som småbolle og foccia. De tar heller ikke ekstra betalt for

plantemelk alternativene som er et stort pluss. Vi anbefaler

Godt Brød å tilby ferdig påsmurt sandwich og gjerne i flere

variasjoner med plantebaserte alternativer til ost og kjøtt

pålegg, i alle deres kafeer, da det vil bidra til å gjøre det enda

enklere for folk flest å velge den plantebaserte versjonen av

deres sandwicher.
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TOPP 3 : BACKSTUBE

Bakstube kommer så høyt opp fordi de har så utrolig stort

utvalg av plantebasert mat. Det er ingen av de undersøkte

kafeene som har et så stort utvalg av plantebasert produkter

som det Bakcstube har! Det er lett for kundene til Bakcstube

å velge plantebasert. Og maten er godt merket, så det er lett

for folk å se hva som er plantebasert. De har bl.a. to gode

veganske sandwicher, de har flere kaker, foccacia, børek,

brød og snacks som er plantebasert. De har til og med en

vegansk cronut, som er kronen på verket. Den er kjempegod!

Og et ekstra pluss til Backstube er at det meste er ganske

rimelig. Bakcstube har litt lite utvalg når det kommer til

plantebasert melk. De har kun en plantemelk på menyen og

den koster i tillegg ekstra. Vi anbefaler derfor Backstube å ha

flere plantemelk alternativer til sine kunder og at de ikke

trenger å betale mer for å velge plantemelk.
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" Visste du at 39 (!) av våre
produkter er vegansk".

-Bakstube



MIDTEN: KORT OPSUMMERET

BIT har en veldig god vegansk baguette som de lager på forespørsel.

De har en god hjemmelaget plantebasert pesto, som virkelig gjør

baguetten smakfull. Du kan også få veganske salater som de kan

tilberede til deg fra sin salatdisk. De har en plantebasert iskaffe på

menyen. PlanteVekst anbefaler BIT å få noen plantebaserte kaker

og/eller boller. De kan lett lages plantebasert, og det ville bidratt til å

redusere klimaavtrykket betraktelig bare ved å bytte til plantebasert

melk og smør. Det kan også være en fordel for BIT å fremme de

plantebaserte alternativene deres mer. 

Joe & The Juice tilbyr sunne og gode veganske shaker. I tillegg  har de

en vegansk sandwich på menyen, og de tilbyr også noen sunne

snacks, og viser tydelig hva som er vegansk. De har også vegansk

youghurt. De skulle gjerne hatt noen veganske boller/kaker på

menyen.

Steam har en plantebasert sandwich på menyen som de varmer i

toastjern på forespørsel. Men man kunne ikke se noen steder at de

tilbyr dette, så man måtte spørre. Anbefaler å gjøre denne retten

synligere. De lager god kaffe med barista plantemelk, men de tar

dessverre ekstra betalt for det. PlanteVekst anbefaler Steam å få mer

plantebasert på menyen og å ikke ta ekstra betalt for plantemelk i

kaffen.

Kaffebrenneriet tilbyr en vegansk salat med hummus. I tillegg har de

en vegansk scone. Men de har ikke sandwich, boller eller kaker som er

plantebaserte. Vi anbefaler Kaffebrenneriet å få flere plantebaserte

alternativer på menyen, slik at de blir med på den plantebaserte

utviklingen.
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BUNNEN: KORT OPSUMMERET

W.B. Samson har en ganske god sandwich på menyen som

er plantebasert, men de har ikke noe annet vegansk. Ingen

boller eller kaker. De har også bare en plantemelk, og det

koster ekstra å velge den.

Starbucks har ikke så mye plantebasert på menyen, verken

drikke eller mat. De har en vegansk kokosnøtt latte og

limonader og iste. Men vi fant ingenting å spise når vi var på

besøk hos de, og man kan heller ikke se noe på menyen

deres på hjemmesiden. Så hos Starbucks er det virkelig rom

for forbedring, og vi anbefaler de sterkt å bli med på den

plantebaserte veksten og møte gjestenes ønsker om å spise

mer plantebasert.

Baker Hansen har ingen plantebaserte retter på menyen. De

har god mulighet for å lage svært gode plantebaserte kaker,

og de kan tilby kundene sine plantebaserte rundstykker og

boller. Vi anbefaler Baker Hansen sterkt å utvide sin meny til

å inkluderende noe plantebasert også.
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PLANTEMELK I KAFFEN? 

Når det gjelder forsyning og tilgang til plantemelk, må vi

understreke at det er viktig når f.eks. Espresso House og

Godt Brød velger å ikke ta ekstra betalt for plantemelken.

Slik skal det være. La oss ikke glemme at plantemelk har

svært lav klimapåvirkning. 

I tillegg til at noen steder tar ekstra betalt for kaffe med

plantemelk, er tilbudet også veldig variert. Vi finner også stor

variasjon i hvordan tilbudet blir fremhevet eller til tider er

nesten usynlig. Godt Brød har tre plantebaserte alternativer,

og de er enkle å finne. Men det velges ikke alltid riktig

plantemelk som er best egnet som melk i kaffen.
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https://www.bbc.com/news/science-environment-46654042


Det er stor forskjell på å bruke en enkel soyamelk med bare

vann og soyabønner, eller om du har en barista melk som

smaker kremaktig og skummer godt. Vi anbefaler alle som

har kaffe på menyen, og som tilbyr plantemelk til kaffe, om å

velge barista versjonen, og ikke ta ekstra betalt for

plantemelk. 

TIPS: 

Plantemelk er ikke nok

for å nå toppen.

Sørg også for at det er

 plantebaserte sandwicher, kaker,

desserter, måltider,

frokost og snacks til kaffen.
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HVORFOR EKSTRA KOSTNAD FOR
PLANTEMELK ER EN FEIL STRATEGI

Ekstra avgift for plantemelk gjør, for det første, valget

unormalt. Mange ønsker, både for smaken 

og for klimaet, å velge havremelk 

eller soyamelk istedenfor kumelk.

Det er på tide at plantemelk blir gjort til en 

normal del av menyen, som ikke trenger 

å koste noe ekstra.

For det andre, kan den ekstra 

kostnaden muligens avskrekke 

de som ønsker å prøve plantemelk 

i kaffen for første gang.

For det tredje, vil en kunde som vet at 

den samme kaffe med plantemelk kan fås i 

nærheten, uten ekstra kostnad, sannsynligvis gå 

dit i stedet - og kanskje i tillegg ta med sin venn eller 

kollega.
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https://drive.google.com/file/d/1xQzC0bguKVjBlasF3krlsYwC8m6ZKj83/view


Veganske kaker er i vekst. Mange steder er det imidlertid

fortsatt en lang vei å gå når det gjelder det plantebasert

utvalget til kundene. Vi vil generelt oppfordre steder som

ennå ikke har plantebaserte kaker og bakverk på menyen

om å få det. Og det må være like mye oppmerksomhet og

omsorg for det plantebaserte alternativet som enhver stolt

kjede ville gjort for sine andre kaker. 

Flere av våre undersøkte kafeer har gode plantebaserte

alternativer. Som Godt Brød med sine skillingsboller,

Espresso House med sin veganske brownie og smakfulle

cookies og Bakcstube med sin nydelige cronut. Vi ser

imidlertid at de fleste andre mangler gode veganske kaker

og boller til kaffen. PlanteVekst anbefaler alle på det

sterkeste å tilføre plantebaserte alternativer til sine gjester - 

 som i økende grad ønsker å spise mer plantebasert.

BOLLE OG KAKE TIL KAFFEN? 

"Vi baker skillingsbollene
våre uten smør og melk. Vi

bruker rapsolje og havregrøt i
stedet. Resultatet er sunnere

boller og nydelig smak".
- Godt Brød
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MÅLTIDER
Espresso House får fult pott for deres veganske foccacia

sandwich. Deres foccacia med grillet paprika, soltørket

tomat, trøffeldressing og ruccola er så lekker og

tilfredsstillende at man blir glad av å spise den. 

Godt Brød sin veganske sandwich er mer enn bare en

sandwich med hummus og soltørket tomatpesto. Her kan

det merkes at det er skikkelig gode rundstykker.

Rundstykkene løfter smaksopplevelsen, og derfor scorer

Godt Brødt også høyt. 
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TIPS: 

Unge mennesker er de som generelt

viser størst interesse for å velge

plantebasert. Men det er ikke

alltid lett å vite hvor man kan få

vegansk mat. Vær 

konsekvent med promotering

av de plantebaserte alternativene,

på skilt, i appen din,  på

hjemmesiden

og med hashtags på

Instagram.

 



Cirka 20% av menneskene som liker å velge plantebasert

gjør det av ren nysgjerrighet. Fordi de vil prøve noe nytt.

Derfor er det et reelt marked for å utmerke seg med sine nye

menytillegg. Og de fleste kunder liker å ha flere

valgmuligheter når de skal finne seg noe å spise.

Mange av de som kategoriserer seg selv som flexiterianer

eller som en som kutter ned på animalske produkter, er

derfor åpne for å prøve en plantebasert versjon, selv om de

ikke spiser plantebasert på heltid.

Markedet er ikke mettet i det hele tatt, så finn en nisje som

ikke er blir tatt. Et sted som Baker Hansen vil derfor lett

kunne fokusere på å utvikle en unik kake, som du bare kan

kjøpe av dem for å få en skikkelig god kakeopplevelse, og

som utstråler kvalitet og noe helt nytt. Mest sannsynlig vil

det bli godt mottatt fra flere forskjellige kundesegmenter -

sannsynligvis mer enn kjedene umiddelbart ville forvente.

NYSGJERRIGHET: EN DRIVER I SEG SELV
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GENERELLE ANBEFALINGER

At et plantebasert alternativt ikke skal se ut som et

"annet" alternativ, men er en fullverdig del av menyen. . 

Å velge barista plantemelk. Gjerne to typer eller flere. De

skal ikke koste ekstra. Plantebaserte meieriprodukter er

populære, så bruk dem og fremhev dem.

Normaliser det plantebaserte og gjør det tilgjengelig for

alle. Man kan  f.eks. ha et lite bladklistremerke på

plantebaserte alternativer som gjør dem enkle å finne.

Gjør det samtidig klart at man er velkommen til å be de

ansatte om hjelp med ingredienser. Ha minst to

veganske kaker på menyen. Det bør være verdt å følge

for alle. Og husk, smak er like viktig for folk som ønsker å

velge plantebasert.

Vår studie av kjedene gjenspeiler at det generelt er god vekst

i tilbudet av plantebaserte alternativer. Det er imidlertid også

rom for forbedringer. Her gir vi noen gode råd for å forbedre

tilbudet av plantebaserte matvarer og dermed ens posisjon i

neste rangering.

Oppsummert anbefaler vi kaffe- og bakerikjeder:

20



Gjør ingrediensene tydelig på menyen. 

Målrett mot alle fordi alle vil glede seg over dem.

Sørg for at personalet er godt informert om veganske

alternativer. Dvs. i forhold til ingredienser i sirup, varm

sjokolade, chai latte, bakevarer og snacks. Så langt som

mulig, vær forberedt på å gjøre endringer slik at kunden

kan få en plantebasert versjon hvis den ikke allerede er

det.

Ha muligheter for et vegansk måltid som smaker og

tilfredsstiller. Det kan f.eks. være sandwich, solide og

spennende salater, et rundstykke smurt på stedet med

vegansk smør og pålegg.

Ha økt fokus på markedsføring.
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