
HLEÐSLA
íslenskur próteindrykkur



Bætt nýting hráefnis

• Nýtt hráefni varð til hjá MS Akureyri við síun á mysu, s.k. Lean
Cream

• Áður fór mysan að mestum hluta í hafið og í fóður fyrir dýr

• Við síun mysunnar eru mysupróteinin eftir og mjólkursykur 
síast frá. Fitan í mysunni hefur að mestu verið skilin frá  í 
skilvindu fyrir síun

• Eftir stendur hráefni sem er nýtt með góðum árangri í ost, 
kotasælu, skyrdrykk og Hleðslu



Umhverfsávinningur

• Um 24 milljónir lítra af mysu verða til við 
ostagerð hjá MS Akureyri á ári

• Síun mysunnar sparar dýran hreinsunarbúnað 
fyrir frárennsli



Gæði mysupróteina

• Hrein mysuprótein

• Eins lítið unnin og mögulegt er

• Hagstæð amínósýrusamsetning

• Auðveld í meltingu

• Þykja henta vel til uppbyggingu vöðva

• Henta vel íþróttafólki og sem „Build-up“ hjá þeim sem eiga í 
vandræðum með að nærast eða fær ekki nægilega 
próteinríkan kost
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Hugmyndavinna - rýni

• Talið að hópur fólks sem neytti próteindrykkja vildi 
ferska vöru sem væri eins lítið unnin og mögulegt 
væri

• Sýrðir próteindrykkir voru ekki fyrir á markaðnum

• Hátt hlutfall mysupróteina



Staðsetning á markaði -
samkeppnishæfni

• Skilgreining markhóps

• Unnið með einkaþjálfurum

• Þekkt íþróttafólk sem skaraði framúr fengið í auglýsingar

• Innri markaðssetning

• Að varan er að mestu laus við þurran eftirkeim sem einkennir 
gjarnan próteindrykki, styrkir samkeppnisstöðu



Þróun

• Grunnhráefnið tilbúið

• Agave-safi notaður sem sætugjafi

• Stilla efnainnihald að ákv. prótein- og kolvetnahlutfalli

• Hanna eftirtektarverðar umbúðir sem ekki síður höfðuðu til 
karla



Prófun og kynning

• Hópar íþróttafólks fengið til að prófa vöruna

• Geymsluþolspróf framkvæmd

• Öflugar kynningar á vettvangi líkamsræktar og 
íþrótta



Innri markaðssetning



Sala

• Hleðsla hefur fengið 
mjög góðar viðtökur

• Sala hefur farið fram úr
björtustu vonum

• Ný bragðtegund bættist 
við á vormánuðum





Útflutningur

• Úflutningur til Finnlands að hefjast

• Ef áætlanir ganga eftir verður um verulegt 
magn að ræða


