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Resultater fra projekt “SpisVel”: Markedsudvikling af velsmagende,
sunde og bæredygtige måltider på spisesteder
DTU Fødevareinstituttet • Madkulturen • Ålborg Universitet • Fødevarestyrelsen • McDonald’s • Statoil • 7-eleven
• Easyfood • Nr. Onsild Slagtehus • DLG Foods • Lantmännen Schulstad A/S • Rose Poultry
Desuden et kulinarisk team bestående af: Carsten Kyster, Ronny Isvik, Claus Holm samt Winnie From Thesbøl

SpisVel’s vision
At skabe en platform for forandring i
fastfood branchen og en norm, som gør
det både nemt og fristende for kunderne
at vælge de sundere og mere bæredygtige måltider.

Formålet med Arbejdspakke 1:
Innovationsforløb

Formålet med Arbejdspakke 2:
Effekt på miljø, salg og indtag

At forme løsninger, der kan leve op til projektets brændende
platform: At tænke høj kulinariske kvalitet ind i fastfood, der
har den rigtige pris, er produceret under hensyntagen til
miljøet, og som kan indgå i kædernes produktportefølje som
’det sundere valg’.

At dokumentere hvilken effekt det nye sundere,
nøglehulsmærkede fastfood-udbud har på
virksomhedernes salg, på miljøbelastningen og på
forbrugernes sundhed i en form, der efterfølgende
kan anvendes af og gavne andre virksomheder.

Udviklingsfaser for innovationsprocessen

Innovationsredskaber udviklet i projektet
Scorecards til sortering af ideer: Attraktivitet i forhold til
projektkriterier, marked samt implementering

Effekten af at fremme allerede eksisterende sundere valg
på en fastfood restaurant (nudging)
Resultaterne viste fx et tre gange så stort salg af grove boller, når personalet
spurgte kunderne, om de ønsker en grovbolle frem for en almindelig bolle.
Energiindtaget blev påvirket ernæringsmæssigt signifikant positivt gennem
dette og andre tiltag og kundernes tilfredshed blev bibeholdt.
(Reference:Lassen AD, Thomsen KV, Gross G. Kundernes adfærd og indtag på en fastfoodrestaurant – resultater fra et eksperimentelt forsøg. E-artikel
fra DTU Fødevareinstituttet, nr. 5, 2013, 1-6)

Scorecard til prioritering af
brugssituationer/målgrupper

Miljøscorecard til produktevaluering

Referencer: Andersen LD og Johansen LT. SpisVel Idésortering
(Scorecardmodel). Madkulturen 2012.; Andersen LD og Johansen
LT. Prioritering af brugssituationer/målgrupper i SpisVel (Shortlist).
Madkulturen 2012; Jørgensen MS og Michelle Werther M. Designkriterier for udvikling af miljømæssigt mere bæredygtig mad til
spisesteder (Miljøscarecard). Aalborg Universitet. 2014.

Sundere udbud med SpisVel: Effekt på klima og miljø
SpisVel produkter scorede i gennemsnit højere på miljøscorecard modellen
og blev samtidig beregnet til at være mindre klimabelastende end tilsvarende
eksisterende fastfood produkter.
(Reference: Lassen AD, Rasmus J, Jørgensen MS. Hjælper du miljøet ved at spise sundere fastfood? Analyser af produkter udviklet under
SpisVel projektet i forhold til traditionel fastfood. DTU Fødevareinstituttet og Ålborg Universitet 2015)

Erfaringer fra Nøglehulscertificerede spisesteder
Mere end tre ud af fire spisesteder vurderede, at nøglehulscertificeringen havde
ændret deres udbud i en sundere retning, og at spisestedernes gæster havde
taget godt imod Nøglehullet. Der er dog behov for at forenkle ordningen, så
flere spisesteder får mod på og mulighed for at tilslutte sig ordningen.

Effekten af at tilbyde Hvad baserer forbrugeren deres valg på?
et nyt Nøglehulsmærket tilbud på tre fastfood restauranter
Hovedparten af kunderne
ønsker mere miljøvenlige og
sundere fastfood-produkter.
MEN vigtigst for forbrugerne
er aspekter som smag, pris
og synlighed. Resultaterne
blandt 2253 kunder viste
nødvendigheden af at have
fokus på forskelle i mænd og
kvinders præferencer, når
man udvikler og markedsfører
sundere fastfood-produkter.
McDonald’s udviklede i
samarbejde med SpisVel en
Nøglehulsmærket kyllingeburger, der smagsmæssigt blev
vurderet højt af kunderne.
Manglende synlighed samt
mændenes præference i
retning af en sund nøglehulsmærket oksekødsburger er
dog med til at bremse salget.

(Reference:Lassen AD, Lehmann C, Andersen EW, Werther MN, Thorsen AV, Trolle E et al.
Gender differences in purchase intentions and reasons for meal selection among fast food
customers. Opportunities for healthier and more sustainable fast food. Food Quality and
Preference,Volume 47, Part B, January 2016, 123–129)

Effekten af et sundere
Nøglehulsmærket udbud på
erhvervsskoler
Resultaterne fra denne undersøgelse viste,
at madvanerne hos unge på erhvervsuddannelser kan påvirkes positivt gennem
tilbud af nøglehulsmærkede retter til frokostmåltidet. De unge, der spiste kantinens mad
efter indførelsen af et sundere frokosttilbud,
spiste flere grøntsager og mere fuldkorn.

(Reference: Lassen AD, Vognsen KM og Gross G. Nøglehullet på spisesteder: Erfaringer fra certificerede spisesteder. E-artikel fra DTU Fødevareinstituttet, nr.
5, 2014, 1-12)

(Kilde: SpisVel - Produkter der lever op til Nøglehullets kriterier. Inspirationshæfte. 2014)
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