
  

 
Ta projekt je bil financiran s podporo Evropske komisije. Ta publikacija odraža stališča le avtorja, Komisija pa ne more biti odgovorna za nobeno uporabo 
informacij, ki jih vsebujejo. 
 

 
 

PROTEINI ZA HRANO 

Vir / Povezava: https://www.protein2food.eu/ 

Tematsko področje: 

☐  podnebje 

☒  prehrana 

☐  okolje 

 

Vrsta dobre prakse: 

☒  projekt 

☐  Pobudo 

☐  program 

☐  proizvodnja 

☐  informacija 

☒  izobraževanje 

☐  drugi 

Ciljna skupina: 

☐  Otroci do 14. leta 

☐  Mladostniki 

☒  Učitelji / izobraževalci  

☐  Mladinski svetovalci 

☐  Mladi begunci in prosilci za azil 

 

Povzetek: 

Ta projekt, ki ga financira EU, je v Evropi preiskal pridelke, bogate z beljakovinami, kot privlačne alternative mesu 

- sredstvo za zmanjšanje okoljskega vpliva živine na planet in kmetom zagotoviti nov vir dohodka. 

Ppis: 

Proizvodnja mesa porabi ogromno energije in predstavlja skoraj 15 % 

vseh izpustov toplogrednih plinov, ki jih je ustvaril človek. Poleg tega, 

ko svetovno prebivalstvo še naprej raste, strokovnjaki pravijo, da naš 

sedanji apetit po mesu ni trajnosten. Meso je odličen vir beljakovin, 

vendar ni edini. Da bi evropskim potrošnikom dali več možnosti, je 

projekt PROTEIN2FOOD, ki ga financira EU (2015 – 2020), razvil nove izdelke iz visokokakovostnih poljščin, 

bogatih z beljakovinami. 

Nekatere beljakovinske rastline, raziskane v PROTEIN2FOOD, kot sta kinoa in amarant, izvirajo iz andske regije 

Južne Amerike. Raziskovalci si prizadevajo, da bi te rastline v celoti prilagodili evropskemu podnebju in povečali 

količino in kakovost beljakovin, ki jih najdemo v njih. 

Projekt je izboljšal metode za ekstrakcijo beljakovin, kar je ustvarilo nove sestavine, bogate z beljakovinami za 

predelavo hrane. Protein2FOOD partner Prolupin, nemški MSP, spreminja lupine, tradicionalno stročnico v 

visoko beljakovinske spojine za industrijsko uporabo. Tako je bila razvita beljakovina, ki se lahko uporablja za 

majonezo, kot preliv ali za proizvodnjo zelenjavnega sladoleda. 

PROTEIN2FOOD je bil vključen tudi v predelavo teh visoko beljakovinskih sestavin pri ustvarjanju hrane, bogate 

z beljakovinami, kot so testenine, zelenjavne pijače, beljakovinske ploščice, zdrava žita za zajtrk in hrana za 

dojenčke. 

Usposabljanje in material za ozadje, kot je  

• Poročilo o tržnih trendih živil z bogatimi beljakovinami: https://www.protein2food.eu/wp-

content/uploads/D4.1.pdf 

• Poročilo o preferencah potrošnikov in vedenju izbire beljakovin: https://www.protein2food.eu/wp-

content/uploads/D4.2.pdf 

• Seminarji in tečaji usposabljanja za kmete: https://www.protein2food.eu/wp-content/uploads/D6.4.pdf 

daje učiteljem in trenerjem navdih za lastne treninge. 

Datum dostopa: 23.9.2020 
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