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#01.Punt de partida: L’interès en la proteïna artificial.

Font: Gerhardt et al., How will cultured meat and meat alternatives disrupt the 
agricultural and food industry? AT Kearney 2019.
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Depenent de diversos factors com l’acceptació dels consumidors, preu (i
regulatoris) la carn cultivada pot tenir un mercat de 25 BILIONS DE 

DÒLARS l’any 2030.(1)

Font: Informe McKinsey, Cultivated meat: Out of the lab



#02. Macro-tendències:

 Tendències sociològiques: salut, viure més i millor. 
 Envelliment progressiu a Europa/EUA.
 Millora del nivell de vida.
 Increment de la població mundial que es preveu de 9.8 bilions a 

l’any 2055.
 Demanda global de proteïna en increment. > 50% previst.
 Canvi climàtic. S’espera increment de 1 a 2ºC any 2050. Greu 

impacte en agricultura. 

Fonts: Global strategic trends report. Sixth Edition. Ministry of Defence 
U.K.//Roland Berger. The protein revolution paradox.
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#03. Principals drivers

de la demanda de proteïna 

artificial:

• Benestar animal

+ 89% dels Europeus creuen que hi ha d'haver 
normatives de protecció dels animals destinats a 
alimentació.

+ 59% dels Europeus estan disposats a pagar com a 
mínim un 5% mes per productes Premium “animal-
friendly”.

• Medi ambient i recursos

+ Als EUA el 62% dels milenials i generació Z estan 
disposats a pagar més per els productes que no 
malmetin el medi ambient. (Paradoxa )

• Salut & Benestar

+ Els consumidors estan disposats a pagar entre 30 i 
40% per productes més saludables.
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#05.Resposta a la demanda del mercat: 
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Inversió en start-up’s durant l’any 2020 . 360 Millions Euros (1).

Font: (1)The Good Food Institute (GFI), a charity focused on sustainable 

proteins.
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Acord amb start-up de 600 mEuros.
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#06. De l’enginyeria de teixits a la carn cultivada:
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Elements de la cadena: 

 Font de partida.

 Cultiu ex vivo.

 Acondicionats
(matrius/impressions 3D)
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#07. Cadena de valor i  models de negoci:

1 
Obtenció 
Línies 
cel·lulars. 

2
Cultius. 

3
Optimització

4
Formulació

5
Logística



17

#08. Limitacions i reptes: 



01- Competitivitat en 
preu

02-Repte Industrial

03-Resposta política i 
regulatòria



191 Pound=0,4 Kg

01- Competitivitat en preu
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Satisfer un mercat de $25 bilions de carn cultivada a l’any 2030 

vol dir ser capaços de produir 1.5 milions de  tones. 

Tenint en compte els nivells de productivitat actual això vol dir 

tenir de 220 a 440milions de litres de capacitat de fermentació 

(88 a 176 piscines olímpiques) .

Considerant l’actual capacitat de la indústria serà necessària 

una aportació massiva de capital per satisfer les demandes de 

mercat.

02-Repte Industrial i inversor
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03-Resposta política i regulatòria
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# Tendència clara de futur.
# Disrupció.
# Inversió.
# Aposta institucional. 

#09. Conclusions: 
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