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Plantebaseret mad er på fremmarch. Plantebaseret mad er

ikke blot en trend, men en begyndelse på varige forandringer

i især den vestlige verdens kostmønstre. En megatrend og en

strukturel forandring. 

Flere og flere virksomheder indenfor fødevareindustrien

bemærker den voksende popularitet af plantebaserede

kostvaner og reagerer aktivt ved at introducere nye retter.

Ikke kun rettet mod veganere og vegetarer, men især også

folk, der ønsker at begrænse deres forbrug af kød, æg og

mejeriprodukter. Når vi ser mod den internationale scene, er

det også ganske tydeligt, at salgene af diverse

plantebaserede alternativer til både æg, mælk og kød i alle

afskygninger er eksploderet det seneste år. F.eks. oplevede

mærket Beyond Meat en stigning i salget på 141% i 1. kvartal

af 2020 mod 1. kvartal 2019. Covid-19 har øget interessen

yderligere.

INTRODUKTION
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https://www.meticulousresearch.com/product/plant-based-food-products-market-5108
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Det har aldrig været mere populært at vælge plantebaseret

end lige nu. 76% af danskerne ønsker at spise mindre

kød (Coop Analyse 2021). Dertil lever 17% af de 18-34 årige

vegetarisk de fleste af ugens dage (fleksitarisk). 

Samtidig anbefaler de nye officielle kostråd højst 350 g kød

om ugen for en sundere kost og som nødvendighed for den

fælles klimaindsats (Officielle Kostråd, 2021).

DE DANSKE FORBRUGERE 
ØNSKER GRØN FORANDRING

76% af danskerne ønsker
at spise mindre kød
(Coop Analyse 2021).

Dertil lever 17% af de 18-
34 årige vegetarisk de
fleste af ugens dage

(fleksitarisk).
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https://coopanalyse.dk/analyse/9999_vegetar-2021/20/
https://altomkost.dk/raad-og-anbefalinger/de-officielle-kostraad-godt-for-sundhed-og-klima/spis-planterigt-varieret-og-ikke-for-meget/
https://coopanalyse.dk/analyse/9999_vegetar-2021/20/


Internationalt er der også en stærkt stigende interesse for

det plantebaserede. 

Fra marts til maj 2020 steg salget af plantebaseret kød i USA

med 264% (CB Insights, 2020). I juni tog Starbucks i USA

Impossible Sausages til sig. Inden det har Impossible

Whopper’en gjort sig et mærkbart indtog i de amerikanske

Burger King restauranter. 

En Burger King restaurant i San Francisco blev overtaget og

blev til fastfood restauranten Plant Power Fast Food. De

sælger fastfood som man er vant til, men fri for

tilsætningsstoffer, konserveringsmiddel, kolesterol og GMO.

Deres salgstal har været imponerende. Ejeren kan berette, at

størstedelen af kunderne er omnivorer og flexitarer, der

gerne vil prøve god plantebaseret fastfood.

I Finland og Tyskland har McDonald’s i længere tid haft

McVegan plantebaserede burgere. Europa er faktisk dén

region med den største markedsandel for plantebaserede

kød-alternativer (Chouhan et al., 2021).
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https://www.cbinsights.com/research/future-of-meat-industrial-farming/
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HVORFOR DENNE RAPPORT?

Men hvor står de danske fastfood-kæder i denne

forandring? 

Hvor er de med - og hvor halter de bagefter? 

Hvem har fundet de smarte løsninger? 

Ikke mindst: Hvor finder man det mest velsmagende

plantebaserede udbud af fastfood i Danmark? 

Plantebaseret mad er både godt for planeten, dyrene og i

udgangspunktet bedre for sundheden. Samtalen om

nødvendigheden af at reducere kødforbruget bliver større og

stadig mere presserende over hele verden. I foråret 2019

udgav det prestigefyldte medicinske tidsskrift “The Lancet”

EAT-Lancet rapporten, som viser en stærk sammenhæng

mellem planetens sundhed og menneskers vej til ernæring. 

Kød har en større negativ påvirkning på klimaet

sammenlignet med plantebaserede fødevarer, uanset om

man ser på energi eller protein per kilo (Hallström, Carlsson-

Kanyama, & Börjesson, 2015).
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https://eatforum.org/content/uploads/2019/07/EAT-Lancet_Commission_Summary_Report.pdf
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WHO har samtidig anerkendt, at et højt indtag af rødt kød og

forarbejdet kød øger risikoen for kræft betydeligt (WHO 2015). 

Plantebaseret mad er en fælles folkevandring. Det må være

fair at forvente, at ønsket om muligheder på menuerne

modsvares af et stigende og bedre udbud - også hos

mainstream fastfood-kæder. Jo flere smagfulde og

mættende grønne muligheder der er at få, des flere vil også

slutte sig til og sætte tænderne i. Mange forbrugere* hører til

det nysgerrige og eksperimenterende segment (Shridhar, A.

2021), som ganske enkelt gerne vil prøve nye madoplevelser

af. Den gruppe vil slutte sig til, når virksomheder gør det godt.

Der er altså penge at hente i at være bedst til det

plantebaserede. 

*22,4% ud fra Shridhar, A. (2021), ved at inkludere kundegruppen ‘Impulsive Spenders’ og 56% af
kundegruppen “Empowered Activists” 

https://www.iarc.who.int/wp-content/uploads/2018/07/pr240_E.pdf
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Denne rapport giver konkrete anbefalinger til de inkluderede

virksomheder, og vi i PlanteVækst står til rådighed for at

hjælpe med bedst muligt at implementere dem for at øge

salget af plantebaserede måltider. Samtidig fremhæver vi de

gode tiltag. Både til inspiration for andre og for at vise, hvad

toppen af feltet kan promovere for at tiltrække flere af både

de nysgerrige og de grønne kunder. 



OM RANKINGEN

Plantebaseret er her defineret som måltider og

produkter, der er uden animalske ingredienser

(vegansk). 

Vegetarisk forstår vi som blandingen af det plante-

baserede med det animalske, f.eks. en kødfri burger

med bøf der kan indeholde æg eller mælk, eller som har

komælksbaseret ost eller æggebaseret mayonnaise i.

Rapporten rangerer større virksomhedskæder, der sælger

‘fastfood’. Disse steder er kendte for at give mulighed for at

købe mad på farten. Vi har inkluderet burgerkæder, der

lægger op til en længerevarende spiseoplevelse, hvis man

spiser på lokationen, såfremt de har en høj grad af take-

away. Convenience-butikker som sælger varm mad på

farten er også inkluderet. Kæden skal have mindst tre

lokationer i Danmark. 

Rankingen vil fremhæve, og primært give point for, de gode

eksempler på det rent plantebaserede, herunder tilgænge-

ligheden heraf samt måden hvorpå det plantebaserede

præsenteres, og om kunderne opmuntres til at vælge det.

Der vil samtidig også være nogle point at hente for

vegetariske muligheder. 
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FREMGANGSMÅDE 
OG POINTGIVNING

Resultaterne af rapporten er opnået primært ved direkte

besøg hos virksomhederne med spørgsmål til medarbejdere,

nøgternt tjek af menuen, afprøvning af alle plantebaserede

elementer på menuen med fast point-skala til vurdering af

kvaliteten. Besøgene er foretaget mellem medio oktober

2021 til medio januar 2022. Dertil er der sendt surveys til alle

virksomheder for nærmere detaljer om oplæring af

medarbejdere, politikker, efterspørgsel, promovering mv.

Endelig er virksomhedernes hjemmesider, sociale medier,

on-site reklamer og al information om deres menu blevet

gennemgået grundigt. 

Vi giver point fra 0-6 for hvert plantebaseret måltid på

menuen. Dvs. man får ikke blot point for den samlede

oplevelse af alle plantebaserede burgere. Man får mellem 0-6

point for hver plantebaseret burger såvel som hver pizza,

wrap, salat, sandwich og andet større måltid. Dertil gives der

point efter udbuddets tilgængelighed og kvalitet af alt fra

plantebaserede milkshakes til kaffe. 
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RANKING
Virksomhedens tilgang i form af

promovering og fremhævning af

plantebaserede muligheder samt

måden, hvorpå plantebaserede

muligheder præsenteres på

menuen, tæller med. Herunder om

denne metode også gør det

attraktivt for mainstream-

forbrugeren (fleksitarer og

omnivorer) at vælge grønt. 

Hver plantebaseret mulighed på

menuen får således en vurdering af

smag og kvalitet, og samtidig

vurderer vi, om der er et godt 

udbud med forskellige valg-

muligheder. Virksomheder med

stort udbud af høj kvalitet vil derfor

ligge øverst i denne ranking. 
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VURDERING AF OG 
ANBEFALINGER TIL KÆDERNE

I det følgende kapitel vil vi i rækkefølge fra øverst til nederst

beskrive vores specifikke vurdering og anbefalinger til de

enkelte involverede virksomheder. 

MAX Burgers

MAX Burgers har på mange måder fat i den lange ende. De

har en stor og tydelig “Green familie” på menuen. Her er flere

helt plantebaserede muligheder, takket være plantebaserede

nuggets, No Chicken schnitzel og plantebøf samt vegansk

mayonnaise og plantebaserede milkshakes (Luxusshake).

12

TOPPEN



MAX Burgers’ plantebaserede nuggets kommer meget tæt

på oplevelsen af kyllingenuggets og MAX er det eneste sted

af de inkluderede kæder, der har disse i en plantebaseret

version. 

Det samme gælder de plantebaserede luxusshakes. De er

lige så cremede og lækre, som de skal være. Her går MAX

Burgers foran og andre kæder bør tage noter! 

I PlanteVækst ser vi egentlig ikke nogen grund til fortsat at

sælge de komælksbaserede milkshakes, da begge versioner

kan det samme og den plantebaserede gør det så godt. Vi vil

opfordre MAX Burgers til at overveje udelukkende at sælge

de plantebaserede luxusshakes, men sørge for, at de bliver

rettet mod alle kunder med et grønt symbol eller mindre

skrift der viser, at de er plantebaserede. 

Vi er meget glade for MAX Burgers’ tilgang til at lave

ændringer i sin burger. Det er fantastisk let blot at fjerne én

mayo og indsætte f.eks. den veganske mayo i stedet. Det

koster ikke ekstra og dermed er det nemt at lave helt

plantebaserede muligheder ud af de vegetariske. Det udløser

point.

MAX Burgers får en flot førsteplads i vores ranking. For at

opnå flere point kan MAX fx indføre flere plantebaserede

desserter og kager samt gøre det muligt at vælge plantedrik i

alle kaffedrikke, sådan som man ser hos Circle K. 
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https://docs.google.com/document/d/1m6yZPU0rKvYYqyCWo_Pr1rUmfer9let6pMpptawFiXw/edit#heading=h.mhao4fsxveny
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Halifax

Der er potentielt meget at vælge imellem på Halifax. Der er i

forvejen en plantebaseret burger (Berlin) og salat (Tijuana

Verde). På resten af menukortet kan man nemt skifte

ingredienser ud til plantebaserede. Det er rigtig godt.

Generelt er det plantebaserede udvalg på menuen bredt.

Det inkluderer også flere slags spændende dressinger og

tilbehør. Det er vi fan af. 

Selvom det er muligt, lægger alle burgerne dog langt fra op

til, at man vælger dem i en plantebaseret udgave. Når der

blev fjernet flere ting, f.eks. chipotlemayo, gedeost,

kryddersmør og ost, så betalte vi både fuld pris for burgeren

samt ekstra for vegansk cheddar og vegansk mayo oveni. Et

servicegebyr på 5 kr. kunne måske være rimeligt, men det er

ikke rimeligt at betale 25-30 kr. ekstra for en burger, hvor vi 
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har fjernet fire animalske ingredienser og tilføjet to

plantebaserede ingredienser. Vegansk cheddar eller

komælkscheddar og vegansk mayo eller æggebaseret mayo

vil vi gerne have til samme pris, tak!

På plus-siden hvad angår Halifax burgere er der rigtig gode

muligheder for dressing at få i dem: vegansk mayo, rød mojo,

bbq, ketchup, HP sauce, chilisauce og tomatsalsa. 

Vi er desværre en smule skuffede over de plantebaserede

bøffer. Edamamebøffen er meget neutral, men også ret tør.

Rødbedebøffen er sød og smager meget af, ja, revne

grøntsager. Det ville give en helt anden oplevelse af både

Berlin- og andre burgere også at kunne få f.eks. Beyond

Burger eller en anden god ‘genkendelig’ plantebaseret bøf i.

Det ville sandsynligvis også tiltrække flere omnivorer imod

det grønne valg, hvis det ikke er alt for anderledes end

klassiske forventninger til en burger. 

Den allerede plantebaserede salat, Tijuana Verde, skuffer

noget: hovedsalat og nachos udgør det meste. Der mangler

noget substans, i hvert fald for take-away versionen. Et plus er

dog igen, at de andre to ret nemt kan ændres til at være

plantebaserede.
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Det er dejligt, at man kan få både klassiske fries, sweet potato

fries og løgringe samt veggie bites og knasegrønt med dip.

Selvom menukortet flittigt bruger ét blad for vegetarisk og et

andet blad for vegansk, er det alligevel ikke anmærket, at

vinegar fries ikke er veganske. Det må Halifax meget gerne

gøre tydeligere end alene via allergen-listen dybt på

hjemmesiden. 

På hjemmesiden er veggie bites ikke at finde som take-away,

og man kan ikke fravælge chipotlemayo til løgringene og

(uden meromkostning) få vegansk mayo til i stedet for. Dette

trækker ned.

Halifax scorer højt på drikkevarerne med 10 ud af 12 point. 12

point ville opnås, hvis Halifax lavede Københavnerstang og

Hali-berry shakesene plantebaserede. Det ser vi hos MAX, der

er en del af grunden til, at de netop opnår 1. pladsen. 

Der ville være fire ekstra point for Halifax at få, hvis det blev

nævnt på menu-kortet (onlinebestilling og i restauranterne),

at bøffen altid kan skiftes til en af de grønne versioner. 

https://docs.google.com/document/d/1m6yZPU0rKvYYqyCWo_Pr1rUmfer9let6pMpptawFiXw/edit#heading=h.ezzitvfluf1x
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Domino's

Domino’s Pizza har gennem 2021 haft tre veganske pizzaer

på menuen med plantebaseret ost. Der er ikke nogen andre

nationale kæder, der endnu tilbyder vegansk ost til pizza.

Domino’s har således et forspring blandt de større pizza-

kæder. Endnu flere point er der at hente for de tre nye og

spændende pizzaer, som Domino’s netop har introduceret i

januar 2022. To vegeroni pizzaer samt en vegan BBQ chicken

pizza. Det er første gang, vi ser den slags pizzaer i større skala

i Danmark, så det vil vi gerne rose. Pizzaerne klarer sig ganske

fint, og det er nyt, at man på nationalt plan kan bestille pizza

med vegeroni eller plante-alternativ til kylling som topping. 

Videre har Domino’s i januar også tilføjet Vegan Crunchy

Chicken som tilbehør. Domino’s har kort sagt gang i en helt

rigtig udvikling. Vi sætter pris på, at den slags produkt nu er

kommet på markedet. Der er endnu ikke andre større

fastfoodkæder, der tilbyder plantebaserede ‘wings’ eller

‘crispy chick*n’, og det trækker op. Det sagt, så ville vi ønske,

at man valgte noget planteprotein, som er en del fastere i

teksturen. 



18

Omfanget af Domino’s kampagne for de nye veganske

pizzaer og Vegan Crunchy Chicken tager vi hatten af for.

Domino’s går all in på tværs af ikke bare egne kanaler, men

også gennem influencers og The Vegetarian Butcher og flere

andre kanaler. Dog ville vi ønske, at vi have nået at hjælpe

med navngivningen inden lanceringen. 

Ét er nemlig, hvad der er at finde på menuen, og hvor bredt

det bliver kommunikeret. Noget andet er, hvordan det bliver

kommunikeret. Vi havde rigtig gerne set, at man holdt sig

mere til “PlantPower” og “planteprotein” fremfor at skrive

vegansk en masse gange. Ord som “vegansk” klarer sig dårligt

i forbrugerundersøgelser, så vi anbefaler mere diskret

markering og at bruge andre plante-positive og inkluderende

ord i stedet. Derudover er menuen delt op, så det veganske

står for sig. Her så vi gerne, at de var en del af den samlede

menu, eller at man som hos MAX Burgers kaldte det “Green

Pizzas” eller lignende. Det ville få flere, der ikke er veganere, til

at vælge de grønne muligheder til. 

Det er ikke til at se, at cinnastix og röstien er veganske, og at

hvidløgsbrødet ikke er det hos Domino’s. Det vil vi opfordre til

at tydeliggøre ved f.eks. et grønt blad ved deres rösti og

cinnastix.

https://docs.google.com/document/d/1m6yZPU0rKvYYqyCWo_Pr1rUmfer9let6pMpptawFiXw/edit#heading=h.ezzitvfluf1x
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Der vil kunne opnås flere point, hvis Domino’s, der har Ben &

Jerry’s is på deres dessertmenu, også tilføjede nogle af de

plantebaserede Ben & Jerry’s. Helst øverst på dessertmenuen

og uden opdeling til de komælksbaserede is. 

Endelig har Domino’s gode regler for at sikre, at der ikke

kommer animalske rester i de veganske pizzaer, hvilket også

tæller op. 
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7-Eleven

7-Eleven henter flest point på deres lettilgængelige salater.

De er gerne nærende, sunde og mættende, har et højt

proteinindhold, og smager ret godt. Vi er dog ærgerlige over

at se, at både 'Beetroot and Tæmpeh' og nudelsalaten med

tofu er udgået (bortset fra for levering). Det koster 10 point og

en potentiel 3. plads i den samlede ranking. 

Af alle rangerede kæder er 7-Eleven den eneste, der henter 11

af 12 mulige point i kategorien “Kager og desserter”: To

cookies, mange rawbarer og rawkugler, vegansk Magnum,

chiagrød samt flere slags plantebaseret is fra Ben & Jerry’s.

Det kan vores søde tand godt lide! Vi ville ønske, det fortsat

var til at opstøve de veganske croissanter på alle lokationer -

vi er dog blevet lovet, at de stadig sælges, selvom de bestemt

ikke er lette at finde længere. 

Med deres populære rødbedewrap viser 7-Eleven (og

producenten Cofoco), at der netop bør være fokus på

smagsoplevelse, billedlige sanseindtryk og at male

oplevelsen op i (pang-pink) farver frem for blot at nævne

ingredienserne. Det tæller ligeledes op, at markeringen for

plantebaserede produkter netop blot siger “Plantebaseret” og

har et grønt blad til at indikere det. Det gør det både let at gå

efter, men samtidig tilgængeligt for alle og enhver. 
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Der ville have været flere point at hente, hvis vi så varme

plantebaserede måltider hos 7-Eleven. Der har tidligere været

plantebaserede hotdogs at få, som dog er udgået. 

Vi har spurgt vores følgere om deres ønsker til lune retter. Her

var der allerstørst opbakning til plantebaseret burger,

pizzasnegle, focaccia, toast, lun bagel, veganske grillspyd,

pølsehorn og samosaer. Det ville løfte 7-Eleven nær en

andenplads i næste ranking, hvis nogle af disse kom på

menuen. Vi vil også gerne kunne finde de veganske

croissanter i samtlige butikker og ikke kun i et mindretal af

dem. 

7-Eleven sælger allerede en salat med varmrøget laks, quinoa

og gulerodspuré (Salmon & Flaxseed). Hvis 7-Eleven

udviklede en salat eller sandwich/bagel med gulerods-’lax’ på

banen, ville kæden tage et innovativt skridt fremad og

naturligvis høste flere point i en kommende ranking. 

7-Eleven havde tidligere to plantebaserede proteinshakes.

Det koster to mulige point, at de ikke længere er på menuen.

Vi vil anbefale, at de erstattes af nogen med en bedre smag

end de forrige. Forbrugerne ønsker i stigende grad at kunne

få produkter som disse som clean label.
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Q8

Vi er rigtig glade for, at Q8 har villet samarbejde med

PlanteVækst og har lyttet til vores råd og vejledning.

Udvidelsen med nuggets og pølsehorn fra Naturli’ har været

en succes. Det skyldes ikke mindst, at kommunikationsstrate-

gien omkring de nye lanceringer har været god. Det har

været tydeligt på bannere foran enhver Q8, at man nu også

kan vælge plantebaserede nuggets og pølsehorn. Det har

været positivt omtalt med flotte videoer på alle Q8’s kanaler.

Inden for dørene er Q8 også gået rigtigt frem. Et genkende-

ligt grønt symbol viser, hvilke produkter der er plante-

baserede, men de ligger ved siden af de andre pølsehorn og

nuggets. Der er dog færre af de plantebaserede nuggets per

portion sammenlignet med dem af kylling. Det ville sikkert

øge salget, hvis den forskel ikke var til stede, fordi kunderne

vil kunne opleve at få mere værdi for pengene.

Vi er meget glade for at se, at Q8 vil mere i den

plantebaserede retning. Et vigtigt og godt initiativ er, at Q8

har udskiftet flere dressinger, så der udelukkende tilbydes en

plantebaseret version. Det er en effektiv og stille forandring,

som de fleste kunder aldrig opdager (hvilket er godt, da

nogle kunder kan reagere negativt - især hvis det

kommunikeres som en “vegansk” forandring), men som

flytter forbruget i en grønnere retning. Stor ros for det. 



Burger King

I PlanteVækst er vi glade for Burger Kings “Plant-Based

Whopper”! Den har en god bøf med bid og saftighed, og den

har en cremet og lækker plante-mayo. Den indfrier forvent-

ningerne til en burger hos et stort, klassisk burgersted som

Burger King. Den er god, men den er ikke overdådig.               

                            Plant-Based Whopper får fire ud af seks

                                        mulige point. 

                                                   Til gengæld er vi ærgerlige over              

                                                      at se navnet “Plant-Based” på  

                                                       de tre øvrige burgere i Burger  

                                                        Kings “Plant-based” familie. 

                                                        De er nemlig ikke reelt 

                                                       plantebaserede, hvilket er 

                                                      vildledende som forbruger. De 

                                                 har en plantebøf i burgerne, men 

                                             der er også animalsk ost i, og der er 

                                      æg i bollen og dressingen. Når hele

‘familien’ hedder Plant-Based, foranlediges kunden til at tro,

at alle fire burgere er plantebaserede. Det gør, at Burger King

som denne rankings eneste får minuspoint i spørgsmålet om

‘Markering’. 

MIDTEN 
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MLEKO ROŚLINNE: PŁATNE CZY BEZPŁATNE?
KTO NA TYM LEPIEJ WYCHODZI?Vi vil kraftigt opfordre Burger King til at gøre burgerne helt

plantebaserede som standard og lade kunderne selv

bestemme, om de evt. vil skifte en plantebaseret ost ud med

en komælksbaseret.

Det sagt er vi store fans af Burger Kings kampagne per

oktober 2021, der opfordrede til at udfordre en ven til at

prøve den plantebaserede Whopper og se, om denne kunne

smage forskel på en Whopper med oksekød og en med den

plantebaserede bøf. Det udløser maksimale point til Burger

King inden for 'Promovering’. 

Det var lidt en gåde for os, hvorfor Burger King, der har

plantebaseret mayo i deres Plant-Based Whopper, ikke

havde sat den veganske mayo på menuen, så man kunne

vælge den til sine fritter og løgringe. Det har de imidlertid

været hurtige til at implementere, efter vi har foreslået dette

for dem. 

Foruden flere helt plantebaserede burgere på menuen samt

potentielt veganske hot wings eller nuggets, vil der være

mange point at hente for Burger King, hvis de lavede

plantebaserede versioner af deres milkshakes (Creamy

Shakes). Eller ganske enkelt gjorde dem alle plantebaserede.

Burger King kan med fordel kigge til Max Burgers og deres

LuxusShakes. 
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KTO NA TYM LEPIEJ WYCHODZI?Burger Shack

Vi elsker Burger Shacks veganske burger! Den får faktisk

topkarakter for et måltid. Den er snasket og saftig, lige som

en burger skal være! 

Desværre bliver Burger Shack også ramt af nogle minuspoint.

Dels kan den veganske mayo ikke købes separat, dels er der

kun fries på menuens 'Sides' med ost på. Man skal derfor

købe Beyond Shack menuen for at få fries uden ost. Det

burde være muligt at købe dem separat. Og vi er altid sultne

efter den veganske mayo til de fritter! 

Det er godt at se, at Burger Shack jævnligt promoverer den

plantebaserede burger/menu på deres sociale medier, og at

de integrerer den plantebaserede burger med øvrige burgere

og menuer. 
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KTO NA TYM LEPIEJ WYCHODZI?Jagger

Vi kan rigtig godt lide, når fastfoodkæder stiller kvalitetskrav

til deres plantebaserede udvalg. Hos Jagger føles det dog

mest af alt som en undskyldning for ikke at tilbyde bedre

plantebaserede muligheder.

Jagger fortæller os, at de ikke har kunnet finde vegansk

mayonnaise eller ost, der lever op til deres krav. Vi kan ganske

enkelt ikke anerkende, at det er umuligt at finde en skøn

vegansk mayonnaise, der er god nok til Jaggers grønne

burger. Deres plantebaserede burger er således uden mayo,

plantebaseret ost og med en glutenfri bolle.

Vi vil i PlanteVækst meget gerne pege nogle af de bedste ud

for Jagger. Samtidig er der dog generelt behov for, at Jagger

tager den grønne bølge mere alvorligt og sætter noget bedre

på menuen. 
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KTO NA TYM LEPIEJ WYCHODZI?Sunset Boulevard

Var mayonnaisen i Original Veggie Burger blot uden æg, og

var en sådan vegansk mayo også til at vælge på menuen til

sine fries, ville Sunset Boulevard allerede springe 3-4 pladser

op ad listen (også fordi virksomhederne ligger tæt lige i

denne del af feltet). 

Hummus burgeren gør det okay. Vores oplevelse er dog, at

den mangler lidt ekstra smørelse. Moroccan Salad er både

smagfuld og ernæringsmæssigt helt i top. Den ville sikkert

have hentet et ekstra point, havde der været mynte i

couscousen. 

Vi er kede af at se, at de plantebaserede muligheder ikke

fremhæves på sociale medier og ikke mindst, at de

plantebaserede muligheder slet ikke er at finde på menuen

på nogle lokationer. Det trækker ned. 
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Der er p.t. ikke nogen helt plantebaserede muligheder på

menuen. 

Der er ikke vegansk mayonnaise eller et vegansk oste-

alternativ.

Hverken milkshakes, kaffe eller kage kan fås uden mælk

eller æg.

McDonald's

Ligesom på Max Burgers er der hos McDonald’s mulighed for

at skifte bøffen ud i McChicken og McFeast med den

vegetariske bøf. Det gør, at der tilsammen er fem muligheder

for vegetariske burgere. Men ingen helt plantebaserede

måltider. Der har været vegansk salat på rotation og der vil

muligvis komme det igen, fortæller McDonald’s. Der er dog

ingen konkrete planer for udvidelse af sortimentet af

plantebaserede måltider. De har fint styr på at sikre, at det

plantebaserede ikke blandes med rester af kød og at gøre

opmærksom på, hvis en veggie-patty er stegt på samme

plade som øvrige burgere, hvilket gør, at folk, der ønsker at

spise vegetarisk, også kan føle sig sikre på, at veggie-burgers

er det. 

Dét, som særligt trækker ned hos McDonald’s, er: 
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KTO NA TYM LEPIEJ WYCHODZI?Generelt mangler der altså en mulighed for at kunne få en

plantebaseret menu-oplevelse på McDonald’s. McDonald’s i

andre lande har allerede McPlant fast på menuen, så det

giver ikke mening for os, at McDonald’s i Danmark holder

denne mulighed fra forbrugerne. Hvis McDonald’s vil

tiltrække de mange danskere (og især unge), som gerne vil

spise grønnere, så skal de tilføje mindst én helt plantebaseret

oplevelse, der ikke går på kompromis med smagen. Som det

ser ud lige nu, er McDonald’s ikke værd at besøge, hvis man

leder efter et plantebaseret måltid.

Circle K

Circle K gør én ting helt og aldeles rigtigt. I deres

kaffemaskiner kan man vælge havredrik til alle slags kaffe.

Det gør faktisk Circle K til den eneste af fastfoodkæderne, vi

har vurderet, hvor man kan få plantebaseret cappuccino,

latte mv. ved et enkelt tryk og på lige fod med komælken.

Det vil vi klart opfordre til, at andre steder gør efter. 

Dertil er der desværre kun en enkelt plantebaseret salat at få

hos Circle K, når det kommer til mad. Denne har for lidt

hummus i bunden til at række til hele salaten. For at få den

til at fungere, er man nødt til at tilføje en vinaigrette, mere

hummus eller lignende. Således fungerer den ikke godt på

farten. Tilvalg af planter skal ikke betyde rå grønkål uden

dressing. 
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Circle K har fortsat reklamer for deres hummus-sandwich

med soltørrede tomater på hjemmesiden, men den er

udgået i deres butikker. Det er vildledende og ærgerligt. Det

ville være godt at se Circle K indføre en ny sandwich, wrap

eller lignende, som er 100 % plantebaseret. 

Cocks & Cows

Vi ville ønske, at Cocks & Cows var mere konsistente, når det

kommer til at kunne få fat i de plantebaserede muligheder,

der er udviklet til deres menu. Udbuddet varierer markant fra

sted til sted. Nogle steder er der intet vegansk at få. Andre

steder har de en vegansk burger på kortet. Hvis man kunne

få de veganske burgere og mayo på alle lokationer, ville der

være flere point at hente i vores ranking. 

Den veganske burger er dejligt snasket - tæt på at være lidt

for fedtet. Salaten er frisk og god, men der måtte godt være

lidt mere af den til at veje op for den fede guacamole og

dressing. Rødbedebøffen fungerer bedre end rødbede-

bøffen fra Halifax. Selvom den også her er grøntsagsbaseret,

får man en saftig oplevelse. Burgeren er relativt simpel, men

den fungerer godt. 

Det trækker ned, at løgringene ikke er plantebaserede, og

plantebaserede nuggets ville også klæde menuen og udløse

flere point. 
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Foruden Cocks & Cows får også Burgerklubben, Carl's Jr., KFC

og Yo Burger minuspoint i deres samlede opgørelse. Det

skyldes ikke mindst, at der ikke er noget plantebaseret

hovedmåltid at finde på deres menu. Det er enten ikke

meningsfuldt eller ikke muligt at gøre de vegetariske

muligheder plantebaserede. 

Hos KFC er der intet plantebaseret at få overhovedet, foruden

pommes frites og en majskolbe. Step it up! 

Virksomhederne i bunden af rangeringen har ofte ikke andet

plantebaseret dip end ketchup eller bbq, og ost og æg er

ikke rigtig til at komme udenom. Vi anbefaler klart at se

nedenstående generelle anbefalinger samt lære af de

mange anbefalinger og roser, vi har givet til de øvrige

virksomheder ovenfor. Der er masser at lære herfra. 

BUNDEN
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Vores undersøgelse af kæderne afspejler, at der generelt er

god vækst i udbuddet af plantebaserede muligheder. Der er

dog også en del plads til forbedring. Her giver vi nogle gode

råd til at forbedre udbuddet af - og tilgangen til -

plantebaserede fødevarer. Det vil ikke kun øge 

ens placering i næstkommende ranking. 

Det vil ikke mindst øge salget. 

Kvalitetskrav: Lækre planter for alle

Underprioritér ALDRIG kvalitetskravene 

til det plantebaserede. Der gælder på 

ingen måde lavere standarder her - nok 

snarere tværtimod. Fleksitarerne vil gerne 

spise grønnere, men de skal uden tvivl 

opleve, at de ikke mister noget ved det. 

Plantebaserede mælkealternativer er populære,                           

så brug dem og fremhæv dem, hvad end det er til

milkshakes, is, desserter eller kaffe. I Danmark er havredrik

især populær.

I stedet for at have en plantebaseret kopi af et menuvalg

med animalske ingredienser, så gør den plantebaserede

mulighed unik og samtidig så lækker og tiltalende, 

GENERELLE ANBEFALINGER
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KTO NA TYM LEPIEJ WYCHODZI?at det vil være interessant for hvem som helst at prøve

den. Vælg fx at jeres chokolade-milkshake er plantebaseret,

så alle de kunder, som vil have en chokolade-milkshake, får

den samme. Hvis I har både en vegansk og en “almindelig”,

vil den veganske ikke sælge særligt meget, og så kan det ikke

betale sig at have den på kortet i længden. Hvis I til gengæld

slet ikke har en vegansk, så mister I hele den kundegruppe

og deres venner, som vil søge et andet sted hen. 

Menu, præsentation og choice architecture

Gør det hipt - se på MAX Burgers og præsentationen af

deres Green-familie. 

Gør det nemt at gøre måltidet 100% plantebaseret. Her

gør MAX Burgers, Domino’s og Halifax det særligt nemt at

skifte de enkelte dele i samtlige måltider ud, så man kan få

vegansk bøf og vegansk dressing/mayo i sin burger eller

skifte til vegansk ost på sin pizza. Hos McDonald’s kan man

gøre udvalgte burgere vegetariske ved at udskifte elementer

som osten eller skifte bøffen. Alt sammen

anbefalelsesværdigt. Vi opfordrer dog klart til, at måltiderne

kan gøres helt plantebaserede. Her er en plantebaseret

mayonnaise og ost helt oplagte steder at sikre et generelt løft

af menuen. 
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KTO NA TYM LEPIEJ WYCHODZI?Mærkning og navngivning

Normaliser det plantebaserede og gør det tilgængeligt for

alle. Undgå at fremhæve ord som “veganer” og “vegansk”.

Fremhæv i stedet rettens smag og marker diskret, at den er

plantebaseret. Mange bruger et lille blad-mærkat på de

plantebaserede retter på menuen, hvilket gør dem lette at

lokalisere for vegetarer og veganere, uden at de på nogen

måde bliver fravalgt af flertallet. Gør det samtidig tydeligt, at

man gerne må spørge personalet om hjælp ift. ingredienser,

som man f.eks. føler sig meget velkommen til på steder som

Espresso House, der vandt PlanteVæksts Kaffe- og

Bagerkæde ranking 2021, og hos MAX Burgers, der vinder

fastfoodkæde-rankingen 2022.

Sørg for, at der er fokus på smagsoplevelsen i navnet på

retten snarere end på ingredienserne. 

Marker veganske retter med et blad. 

Parker ALDRIG de veganske muligheder i en menu for sig

under titlen “Vegansk” eller “Veganere”. Det ødelægger salget

og skræmmer folk væk. Inkludér i stedet retterne på den

almindelige menu og fordel dem blandt de andre. I perioder

kan I fremhæve en grøn ret som “månedens ret” eller

lignende for at øge opmærksomheden. 
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Det er ofte meget positivt, når vi hører, at virksomheder går

op i kvaliteten af det, de serverer, når de vælger deres plante-

baserede udvalg. Det er selvsagt afgørende, at smagsoplevel-

sen er i top, for at kunderne vender tilbage. Når det kommer

til ting som vegansk mayonnaise eller andre dressinger, er

det nemt at sikre, at den plantebaserede version er mindst

på højde med den med animalske ingredienser. Hvorfor ikke

servere den for alle? Det er en nem måde at gøre menuen

grønnere og sænke forbruget af animalske ingredienser. De

kunder, som ikke har deres opmærksomhed rettet mod det

plantebaserede, opdager ingenting. For de, som fokuserer på

det, vil det være en positiv overraskelse over virksom-

hedens progressive tiltag. Q8 gør det allerede og har altså

valgt at bruge plantebaserede dressinger som standard. Vi

opfordrer andre til at følge eksemplet. Mange kager og andet

bagværk kan også let gøres plantebaseret, uden at det på

nogen måde går ud over kvaliteten. Det samme gælder for

shakes og en masse tilbehør, som ofte blot er en mindre

ingrediens fra at være helt plantebaseret. PlanteVækst

hjælper gerne til med råd og vejledning til produktudvikling. 

Vi opfordrer også til, at fastfoodkæder tilbyder plante-

baserede elementer som standardmulighed (mayo,

dressinger mv.). 
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KTO NA TYM LEPIEJ WYCHODZI?Kunden kan så skifte disse ud med andre dressinger,

herunder en æggebaseret mayo eller komælksbaseret ost,

hvis de ønsker det. På den måde kan man som virksomhed

minimere brugen af produkter fra dyr og sænke sin samlede

klimapåvirkning. Igen vil kun de færreste lægge mærke til

det - og de, som gør dét, vil elske tiltaget. 

Promovering

Foruden bannere, reklamevideoer og billeder ude på diverse

platforme, der promoverer plantebaserede muligheder, så

brug også gerne samarbejde med influencers.

Vær bevidst om, at unge er dem, der generelt udviser stor

interesse i at vælge plantebaseret. Men det er ikke altid let

nok at finde det. Vær derfor konsekvente med promo-

veringen af plantebaserede muligheder på skilte, i jeres app

og på Instagram.
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Sørg for, at personalet er godt orienteret i, hvad der er

plantebaseret og hvad der ikke er. Så føler plante-positive

kunder sig mere trygge og mere velkomne hos jer, hvis de

gerne vil tage det grønne valg. Det vil både tiltrække kunder

og gøre jeres virksomhed mere bæredygtig målt på

gennemsnitlig klima-påvirkning fra solgt mad og drikke. 

Vi anbefaler, at man holder stegning og friture til

plantebaserede og animalske produkter separeret. Så kan

alle være med. Hvis det ikke er muligt, så anbefaler vi, at I er

tydelige om det i jeres kommunikation. Så kan kunderne

vide sig sikre og selv nemt vurdere, hvordan de har det med

det, hvis plantebøfferne f.eks. steges sammen med

oksebøfferne.

Se flere tips i vores guidebog.
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