
 
 

Kort casebeskrivelse 
Virksomhedens navn, branche og antal 
ansatte 

Circular Food Technology 

Fødevare produktion 

6 ansatte 

 

Motivation for deltagelse i CØ SMV Kort om jeres oprindelige grund til at deltage i projektet: 

At fastlægge den forventede opskalering ud fra 
bæredygtighedsprincipper. At møde andre der arbejder 
seriøst med bæredygtighed og cirkulær økonomi. 

 

Hovedresultater af ressourceanalyse Hvad kendetegner forbruget / udledningen af ressourcer fra 
jeres virksomhed og den værdikæde, som I indgår i?: 

Den er kendetegnet ved forbrug af gas og el. 

Hovedpunkter i jeres plan for udvikling 
af en cirkulær forretningsmodel / et 
cirkulært forretningsspor 

Beskriv 

a) de mål I har sat jer i forhold til ændringer i jeres (interne) 
produktion, jeres værdikæde og / eller jeres 
forretningsmodel: 

Vi vil ændre forretningsmodellen til at inkludere 
væskebearbejdning. 

b) de ændringer / reduktioner i CO2-udledning, 
energiforbrug og materialeforbrug, som I forventer, at jeres 
plan fører med sig: 

I en opskalleret model kan vi optimere brugen af el og gas 
således at det per produceret kg/mel og L/væske bliver 
væsentligt mindre end de produkter der sammenlignes med 
på markedet. 

 

  



 
 

Jeres vigtigste næste step Reflekter og beskriv 

a) hvad jeres næste skridt skal være for at blive en (mere) 
cirkulær økonomisk virksomhed 

Det er at igangsætte væskedelen. 

b) jeres forventninger til udviklingen i jeres salg, 
kundegrundlag og rentabilitet, som følge af at I bliver mere 
cirkulære: 

Vi kan ved igangsættelse af væskedelen, producere 
produkter til 200 gange værdien af mask, for det tørre alene 
er det 100gange værdien. 

 

Det vigtigste budskab Skriv kort og markant om 

a) de vigtigste indsigter / den vigtigste nye viden I har fået 
gennem arbejdet i projektet: 

- CO2 udledningen per kg mel 

-den fulde cirkulære model, ift. genanvendelse af ressourcer, 
produktionsudstyr mm. 

b) jeres bedste råd til andre SMV’er, som overvejer at 
begynde deres grønne / cirkulære omstilling: 

- At få inspiration udefra – lad dem som er 
foregangsvirksomheder på området give input på mulige veje 
frem. 
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