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Det börjar där. Smakfull och näringsrik mat 
som alla på planeten kan äta för evigt. 

Vårt mål är

One Planet Food
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Det är en del av allt vi gör. Från metoder till 
produkt och kommunikation. Om det inte
skapar begär, så är det inte värt att göra.
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Vår mission är att
Imagine Better

Det är en del av allt vi gör. Från metoder till 
produkter och kommunikation. Om det inte
skapar begär, så är det inte värt att göra.



To change the world,
first imagine a better one.



Imagine Better
Food









We show the way by making
progressive alternatives attractive. 

Vår kommunikation
ärNever Polarising



Vi visar vägen genom att göra progressiva
alternativ attraktiva.

Vår kommunikation
är Aldrig
Polariserande



Vår affär är
Co-Creation

Vi letar alltid efter gemensamma syften. 
Positiv förändring skapas av människor som
vågar tillsammans.        



Impac
t

Innovate

Collaborate

Common Goals

KnowledgeAmbition

Together

Norm-Changing

Non Obvious Solutions

Business Models

Communication
Creative Methods

Progress Addicts

Legendary People

Make a Difference

Progress Playground



Vilka är vi

Syftes-drivna

varumärke
n

Syftes-driven

produktion
Syftes-driven 

Co-Creation

tillämpad
forskning

Impact 
Injector

Nya
varumärken

Egna
märkesvaror

3dje parts 
varumärken

Food venture
accelerator



Nya brands och Produkter

Vi arbetar med att utveckla fler hälsosamma, 
nyttiga och smakfulla produktserier. Med ett
intensifierat fokus på näring och hälsa

Våra utvecklingskriterier är enkla

– Växtbaserad mat utan kompromisser. 

Färdigmat

ost

Pizza

Paj

Wraps

sallader

Chunks

burgare
Dressing och

mayo

Snacking 
produkter

revbenspjäll
Korv

sjömat

Med mera..

Glass

Med mera..

smör

Ägg

Frysta desserter

Bacon

Syftes-drivna

varumärke
n

Mashed
veggies





Klimatvänlig
produktionsanläggning

Med investeringen I vår nya topp-moderna
produktionsanläggning säkerställer vi ett
svenskt starkt fäste för innovation och
utveckling inom det växtbaserade segmentet. 

En ny mötesplats för att driva och utveckla
innovation.

Syftes-driven

Produktion



Oumph! – vår största Prestation än så länge

Vår skarpaste verktyg, Oumph!, har vunnit 
flertalet internationella utmärkelser baserat på 
smak och textur, lekfull design och street-foody 
styling, vilket tillfört en ny röst till hur vi kan ta itu 
med hållbarhet och hälsa.

En framgångssaga som har satt 
Food for Progress på den globala scenen för växt-
baserat. Vi känner oss redo, priviligerade och 
skyldiga att reptera framgången för Oumph!...





“ Vi började med att konvertera vår köttfabrik 

och hela vår produktserie till 100% växtbaserat, och 

därigenom reducerade vi vår klimatpåverkan med 95%”

Food for Progress



Vi håller oss före innovation
attrahera innovation

Vårt Syfte

Innovatörer som önskar vara en del av att 
driva en ny matlogik ser oss som en 
föredragen partner.

Framgångsrikt varumärkes skapande

Varumärkeskännedomen gör att 
innovatörer tar kontakt för att 
återupprepa Oumph! Framgångssaga 
med deras innovationer och ideer.

The progress playground

Vår medverkan i tillämpade forsknings
projekt, i media, på scen och i workshops 
positionerar FFP som en attratktiv partner 
för att ta produkter och koncept till 
marknaden.

1 finna innovation2 driva innovation3
The progress playground

Vår medverkan i tillämpade 
forskningsprojekt ger FFP ´a first mover 
advantage´. Det möjliggör vertikal med 
nyckelspelare i hela matvärde-kedjan.

Nätverkande

Kombination av ett starkt globalt 
nätverksfokus över hela globen och vårt 
deltagande i Food Venture events, 
partnerskaps-event skapar ett starkt 
intresse för att samarbeta med FFP och 
driva skarp progressiv utveckling 
tillsammans.

Disruptivt innovations team

FFP har en process och ett team med 
förmågan att gifta vetenskap med 
kreativitet.

Råvaru och Supply-chain expertis

FFP har utvecklad en djup kunskap inom 
smak, textur och funktionalitet.

Produktionsanläggningar

I och med tillgången till våra egna, nya 
och gamla produktionsanläggningar så 
har vi möjligheten att snabbt och 
effektiv storskaligt utvärdera och testa 
innovation. Vi invester nu 70msek i en 
ny anläggning, med än större fokus på 
innovering.



Vårt strategiska innovations fokus

Ny tech och
rå varor

Mag hälsa

▪ En ökad struktur-komplexitet inom 
texturiserad produkter för att kunna erbjuda 
en bredare variation av textur, smak och 
funktionalitet.

▪ Bygga vidare på vår kunskap kring nya 
egenskaper hos nya proteinkällor och deras 
möjligheter till att texturiseras. 

▪ Utforska nya rå-varor och ingredienser (t.ex
alger & sjögräs, hemp, svamp, spannmål), bio-
tillgänglighet för växt-baserade nutrienter.

▪ Förbättrade nutrionella värden för vår 
produkt-serie (både existerande och 
nya)

▪ Mag hälsa är en nyckelpelare för vår 
R&D pipeline.

▪ Skapandet av nya produkter från våra 
sido-flöden.

▪ Nyttjande av nya råvaror från sido-
flöden, från våra egna flöden men också 
ifrån partners i mat-kedjan och införliva 
dessa i vår nuvarande och kommande 
produkt-range.

Cirkularitet



• Svenska råvaror så långt det går

• Egenskaper

• LCA

• Convenience

• Tillgänglighet

• Trend

Hur väljer vi råvaror



Co - Creation

• Win-win, från bönder till retailers

• Sweden Food Arena

• Baljväxtakademin

• Rise

• Forsknings-projekt

• Nätverk

• Partnerskap
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”Världen behöver en storskalig omvandling mot mat som 

passar inom One planet food.. Det här är likväl en tidigare 

oöverträffad utmaning men samtidigt en enastående 

marknads möjlighet. 

Vår lösningen är föra in food appeal till växt-baserat”Food for Progress

➠ Om ni känner er lika passionerade kring detta som vi gör, då är vi en 
match !_



Driving a new food logic


