
O NÁS
Bene Meat Technologies a.s. je českou startupovou firmou 
zaměřenou na výzkum a vývoj technologie pro výrobu 
kultivovaného masa v průmyslovém měřítku. Máme me-
zinárodní tým složený z mladých a zkušených vědců. 
Úzce spolupracujeme s renomovanými institucemi a jsme 
otevřeni intenzivním kontaktům a spolupráci se všemi 
podporovateli.

NÁŠ CÍL

Naším cílem je vyvinout technologii produkující kultivované maso formou množení 
živočišných buněk bez použití surovin z usmrcených zvířat a zároveň umožňující 
provozovatelům nabídnout tento produkt za ceny dostupné spotřebitelům.

Kultivované maso je odpovědí na velkochovy, které neodpovídají etickým standardům 
moderní společnosti, zatěžují životní prostředí a preventivním používáním léčiv  
a aditiv vytvářejí zdravotní riziko pro spotřebitele.

Výroba kultivovaného masa pomůže pokrýt rostoucí celosvětovou spotřebu masa 
a zastavit postupné vyčerpávání ekosystému způsobené intenzivní produkcí z kon-
venčních chovů. Naším prvním produktem bude kultivované hovězí maso, na něj 
však navážou další druhy kultivovaného masa: kuřecí, skopové, ryby a další.

TECHNOLOGIE

LIMITACE VELKOCHOVŮ

POKRYTÍ CELOSVĚTOVÉ SPOTŘEBY

VÝZVA
Jedním z největších úkolů současnosti a dohledné budoucnosti je zajistit kvalitní a dostupné ži-
vočišné produkty pro obyvatele celé planety. Princip trvale udržitelného rozvoje zároveň předpo-
kládá uspokojivé řešení ekologických, etických a zdravotních problémů, které přináší konvenční 
chov hospodářských zvířat. Živočišné proteiny mají nezaměnitelnou roli ve výživě lidí. Řešením 
není nahrazení masa, ale nahrazení zvířat pomocí nejmodernějších biotechnologií umožňujících 
produkci živočišných buněk in vitro.

Biotechnologie budou jedním z nejdůležitějších oborů lidské činnosti a my budeme u toho. 
Vytvoříme z České republiky biotechnologickou velmoc, jedno ze světových center udávajících 
směr odvětví, které bude tvořit odhadem asi 10 % světového HDP.

NAŠE VIZE

office@benemeat.com

www.benemeat.com
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JE TO MOŽNÉ?
ANO! Akcelerující vědecký pokrok posledních let umožňuje realizaci dříve nemožného. Včerejší sci-fi je dnešním 
standardem. V době sálových počítačů málokdo tušil, že následující generace lidstva bude běžně používat mno-
hem výkonnější zařízení, která budou lidé nosit při sobě v podobě notebooků a mobilních telefonů. Dnes je evidentní, 
že  aktuálně probíhající experimenty v tkáňových laboratořích vědeckých institucí po celém světě, budou v dohledné 
době transformovány do standardního průmyslového odvětví - výroby kultivovaného masa.

Kultivované maso je produkt získaný prostřednictvím kontrolovaného množení živočišných buněk s  tím, že zdro-
jem živočišných buněk nemusí být poražená zvířata. Jedná se o formu buněčného zemědělství. Kultivované maso 
vzniká pomocí mnoha stejných technik tkáňového inženýrství, které jsou tradičně používány v humánní regenera-
tivní medicíně. Výroba kultivovaného masa lidstvu zajistí, že termín „hlad“ bude historickou událostí známou pouze 
z učebnic dějepisu.

ZDRAVÍ?
Konvenční chov hospodářských zvířat s se-
bou nese zdravotní rizika. Zvířata jsou při 
krmení „dopována“ antibiotiky, hormony, 
antiparazitiky a GMO plodinami. Je před-
poklad, že tyto faktory přispívají k rozvoji 
civilizačních chorob.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ?
Konvenční chov hospodářských zvířat s se-
bou přináší negativní externality v podobě 
produkce skleníkových plynů, nadměrné 
spotřeby vody, využívání obrovských ploch 
zemědělské půdy a její degradace.

CHRÁNIT!
Výroba kultivovaného masa je kompaktní 
a  mnohonásobně efektivnější než kon-
venční chov. Proteiny nezbytné k výrobě  
1 kilogramu kultivovaného masa je možno 
vypěstovat na ploše, která je mnohonásob-
ně menší než plocha, kterou potřebují zví-
řata k přeměně rostlin na maso. A to bez 
negativních externalit.

BUDOUCNOST?

TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ!

Každý devátý obyvatel planety trpí podvý-
živou. Živočišné proteiny jsou nezbytné 
pro zdravý vývoj lidského organismu a je 
složité je jednoduše nahradit rostlinnou 
stravou.

Produkce masa in vitro ukončí strádání 
těch, kteří si nemohou dovolit plnohod-
notnou stravu.

NEETICKÉ ZACHÁZENÍ SE ZVÍŘATY?

UKONČIT ZABÍJENÍ!

Chov zvířat je z hlediska etiky problematic-
ký nejen kvůli jejich průmyslovému usmrce-
ní na jatkách, ale také z důvodu podmínek 
chovu, který je zcela podřízen záměru do-
sahovat maximálního výnosu při vynaložení 
minimálních nákladů.

Maso vyrobené z živočišných buněk kulti-
vovaných in vitro umožní ukončit zbyteč-
né utrpení a zabíjení zvířat v konvenčních 
chovech.

ABSOLUTNÍ KONTROLA!
Kultivace in vitro je proces, ve kterém je 
identifikován a kontrolován každý úkon 
v procesu výroby a nelze jej měnit. Zdra-
votní nezávadnost je podmínkou schválení 
takové průmyslové výroby. Máte absolut-
ní kontrolu nad svým jídelníčkem a víte,  
co jíte.

PROBLÉMY? 
MAJÍ ŘEŠENÍ!
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