
FOOD
TRENDS



2 DK MARKETING

ΕΡΕΥΝΑ



3ΕΡΕΥΝΑ

HOT FOOD TRENDS
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Αναµφίβολα, µετά το ξέσπασµα της 
πανδηµίας, τα δεδοµένα έχουν 
αλλάξει. Η καθηµερινότητα των 
ανθρώπων έχει ανατραπεί και οι 

καταναλωτικές τους συνήθειες είναι πλέον 
διαφορετικές. Οι καταναλωτές αναζητούν 
λύσεις που θα τους προσφέρουν έναν πιο 
υγιεινό τρόπο ζωής, δίνουν περισσότερη 
σηµασία στην βιωσιµότητα και στην δι-
αφάνεια και στρέφονται κυρίως στα βιο-
λογικά προϊόντα. Η βιοµηχανία τροφίµων 
έχει επηρεαστεί δραστικά από διάφορους 
κοινωνικούς, τεχνολογικούς και περιβαλ-
λοντικούς παράγοντες και βρίσκεται εν 
µένω ενός σηµαντικού µετασχηµατισµού. 
Ωστόσο, οι τάσεις που έχουν προκύψει 
λόγω της υφιστάµενης κατάστασης, µπο-
ρούν να προσφέρουν διάφορες ευκαιρίες 
στους κατασκευαστές τροφίµων και να 
συµβάλλουν στην ανάπτυξή των επιχειρή-
σεών τους.

Βιωσιµότητα

Σήµερα περισσότερο από ποτέ, η ση-
µασία της βιωσιµότητας έχει τεθεί στο 
επίκεντρο σε όλους τους τοµείς της κα-
θηµερινότητάς µας, συνεπώς και στον 
τοµέα των τροφίµων και ποτών. Καθώς η 
ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σχετι-
κά µε τις επιπτώσεις της παραγωγής και 

κατανάλωσης τροφίµων αυξάνεται και η 
κλιµατική κρίση εξακολουθεί να αποτελεί 
αξιοσηµείωτη απειλή, οι επιχειρήσεις, οι 
κατασκευαστές και οι λιανοπωλητές υπό-
κεινται σε αυξηµένο έλεγχο για να επα-
ναξιολογήσουν τα επιχειρηµατικά τους 
µοντέλα ώστε να καταστήσουν το προφίλ 
βιωσιµότητας τους καλύτερο, πιο πράσινο 
και αποτελεσµατικό.

Τι αλλάζει στην βιοµηχανία τροφίµων? Πώς προδιαγράφονται οι νέες τάσεις? 
Τα αποτελέσµατα της έρευνας διατροφικών τάσεων δείχνουν ότι οι επαγγελµατίες 
που δραστηριοποιούνται στην βιοµηχανία τροφίµων έχουν πολλά να µάθουν και να 
εντάξουν στην καθηµερινότητα των διαδικασιών παραγωγής.
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Έµφαση στην συσκευασία

Παράλληλα µε τηω βιωσιµότητα, µία 
άλλη τάση που έχει ήδη αρχίσει να ανα-
πτύσσεται και αναµένεται να κυριαρχήσει 
τα επόµενα χρόνια στην βιοµηχανία τροφί-
µων, είναι η κατασκευή και χρήση συσκευ-
ασιών, οι οποίες είναι φιλικές προς το πε-
ριβάλλον. Συγκεκριµένα, πολλές εταιρείες 
πλέον χρησιµοποιούν ανακυκλωµένα ή 
βιοδιασπώµενα υλικά για τις συσκευασί-
ες τους. Εκτός από την επίτευξη περιβαλ-
λοντικών στόχων, η βιώσιµη συσκευασία 
ενισχύει την εικόνα µιας µάρκας καθώς 
οι καταναλωτές ανησυχούν εξίσου για την 
συσκευασία των προϊόντων, όσο και για 
το περιεχόµενο στο εσωτερικό. Σύµφωνα 
µε έρευνες, η πλειοψηφία των καταναλω-
τών δηλώνουν ότι είναι διατεθειµένοι να 
πληρώσουν παραπάνω για κάποιο προϊόν, 
εφόσον η συσκευασία είναι χαρακτηρισµέ-

νη ως φιλική προς το περιβάλλον, σύµφω-
να µε τις παραµέτρους της βιωσιµότητας. 

Μεγάλα brands δηλώνουν ότι στοχεύ-
ουν να κάνουν όλες τους τις συσκευασίες 
ανακυκλώσιµες ή επαναχρησιµοποιού-
µενες, ενώ συγκεκριµένα η PepsiCo έχει 
δεσµευτεί να εξαλείψει όλο το πλαστικό 
από τα µπουκάλια ποτών µε το σήµα της 
Pepsi σε εννέα ευρωπαϊκές αγορές, έως 
το 2022.

Το επόµενο διάστηµα, αναµένεται η εµ-
φάνιση των βιολογικών πλαστικών στις 
συσκευασίες. Τα περιβαλλοντικά οφέλη 
από την χρήση συσκευασιών φυτικής προ-
έλευσης είναι σηµαντικά, καθώς απαιτεί-
ται λιγότερος άνθρακας για την παραγωγή 
τους, µειώνεται η ποσότητα αποβλήτων 
που αποστέλλονται στους χώρους υγειο-
νοµικής ταφής και δεν παράγονται τοξίνες 
καθώς διασπώνται. 
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Απόβλητα τροφίμων

Η μείωση των αποβλήτων των τροφίμων 
είναι ζωτικής σημασίας για τον μετριασμό 
της κλιματικής αλλαγής. Σύμφωνα με το 
Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ, περί-
που το ένα τρίτο των τροφίμων που παράγο-
νται στον κόσμο για ανθρώπινη κατανάλωση 
κάθε χρόνο (περίπου 1,3 δισεκατομμύρια 
τόνοι) χάνονται ή σπαταλούνται. Ως απο-
τέλεσμα, πολλές εταιρείες βρίσκουν νέ-
ους, καινοτόμους τρόπους αντιμετώπισης 
αυτής της σπατάλης και προσπαθούν να 
προωθήσουν μια αλυσίδα εφοδιασμού μη-
δενικών αποβλήτων. Η διαχείριση των πο-

σοτήτων αποβλήτων τροφίμων που παρά-
γονται στον δυτικό κόσμμο, είναι μια τάση 
που θα χτυπήσει την κυρίαρχη αγορά, σε 
μια προσπάθεια μείωσης των απορριμμά-
των τροφίμων, περιλαμβάνει την πρακτική 
της ανακύκλωσης τροφίμων. Η ανακύκλω-
ση επιτρέπει στους παραγωγούς τροφίμων 
να προσθέσουν αξία σε υποπροϊόντα ή σε 
πλεονάζοντα συστατικά που διαφορετικά 
θα είχαν σπαταληθεί.  Κατά την διάρκεια 
του περασμένου έτους, σε όλο τον κόσμο, 
οι άνθρωποι υιοθέτησαν πολλές νέες βιώ-
σιμες διατροφικές συμπεριφορές, όπως η 
σπατάλη λιγότερων τροφίμων, η οποία είναι 
μία από τις πιο σημαντικές ενέργειες για 
την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.
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Plant based products 

Το µερίδιο αγοράς για βιολογικά προϊόντα 
παρουσίασε πρόσφατα διψήφια ανάπτυξη, 
ενώ οι προβλέψεις φανερώνουν περαιτέρω 
ανάπτυξη, έως και 14% σε αυτήν την κατη-
γορία προϊόντων, έως το 2024. Σήµερα, ση-
µαντικά αυξανόµενος αριθµός ανθρώπων 
έχει στραφεί  στην χορτοφαγική διατροφή ή 
αποφεύγει εντελώς τα ζωικά προϊόντα.

Με τον παγκόσµιο πληθυσµό να αναµέ-
νεται να αυξηθεί σε 10 δισεκατοµµύρια 
έως το 2050, τα φυτικά τρόφιµα και ποτά 
είναι οι βιώσιµες πηγές διατροφής από 
τις οποίες µπορούν να επωφεληθούν τόσο 
οι άνθρωποι όσο και ο πλανήτης. Η καλή 
διαβίωση των ζώων και η ηθική συµπερι-
φορά σε σχέση µε την κατανάλωση κρέα-

τος συζητούνταν πάντα ευρέως, ωστόσο το 
τελευταίο διάστηµα έχει αναπτυχθεί περε-
ταίρω. Εκτιµάται ότι οκτώ δισεκατοµµύρια 
ζώα σφάζονται κάθε χρόνο και η ζωοτρο-
φία είναι υπεύθυνη για έως και το 91% 
της καταστροφής των τροπικών δασών του 
Αµαζονίου. 

Η προστασία του πλανήτη είναι ένας βα-
σικός παράγοντας για την επιλογή αυτών 
των προϊόντων, καθώς η διαδικασία παρα-

  άτσοσοπ αρετόληµαχ ιεπµέπκε ςυοτ ςήγωγ
CO2 που µπορεί να βλάψει το περιβάλλον. 
Σε σύγκριση µε δίαιτες πλούσιες σε ζωικά 
προϊόντα, η κατανάλωση προϊόντων φυτι-
κής προέλευσης είναι µια πολύ πιο βιώσιµη 
διαδικασία καθώς προυποθέτει σηµαντι-
κά χαµηλότερη χρήση φυσικών πόρων και 
ασκεί πολύ λιγότερη πίεση στο περιβάλλον.
πολύ λιγότερη πίεση στο περιβάλλον.
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Εξατομίκευση

Αυτή την στιγμή υπάρχει μια αυξανόμενη 
ζήτηση από τους πελάτες για προσαρμο-
γή σε διάφορες πτυχές της βιομηχανίας 
τροφίμων και ποτών. Όχι μόνο το προϊόν ή 
η υπηρεσία που προσφέρεται, αλλά και η 
εμπειρία των πελατών πρέπει να είναι μο-
ναδική και προσωπική.

Η τεχνολογία βοηθά σαφώς στην επι-
τάχυνση της διαδικασίας εξατομίκευσης, 
προσφέροντας διάφορα νέα εργαλεία 
στους επαγγελματίες της βιομηχανίας τρο-
φίμων και ποτών. Παρακάτω αναφέρονται 
οι τάσεις που αλλάζουν αργά αλλά σίγου-

ρα το πρόσωπο της βιομηχανίας τροφίμων 
και ποτών.

Τρισδιάστατη εκτύπωση τροφίμων

Οι εκτυπωτές τροφίμων τελευταίας τε-
χνολογίας χρησιμοποιούνται ήδη σε διά-
φορα εμπορικά καταστήματα, όπως αρ-
τοποιεία και κουζίνες. Αυτή η τεχνολογία 
επιτρέπει στους επαγγελματίες, να δη-
μιουργούν πολύ πιο εύκολα, ειδικά σχε-
διασμένα περίπλοκα σχέδια. Ένα τέτοιο 
παράδειγμα είναι ο βιο-εκτυπωτής της 
NovaMeat που αναπαράγει την υφή του 
κρέατος με φυτικά συστατικά σε περίπου 
τριάντα λεπτά.
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Τρόφιμα με δυνατότητα σάρωσης

Η νεοσύστατη εταιρεία Tellspec με έδρα 
την Γαλλία δημιούργησε ένα φορητό σα-
ρωτή που βοηθά τους καταναλωτές να 
εντοπίσουν αλλεργιογόνα και θρεπτικά 
συστατικά στα τρόφιμά τους. Ο σαρωτής 

χρησιμοποιεί μια εφαρμογή για κινητά, 
συνδεδεμένη με ένα εργαλείο τεχνητής 
νοημοσύνης, για να δει τα αποτελέσματα 
και να παρέχει μια ανάλυση των ποσοτή-
των ζάχαρης, των επιπέδων οξύτητας και 
των βιταμινών που υπάρχουν στα φρούτα 
για παράδειγμα, καθώς και πιθανών προ-
ειδοποιήσεων για αλλεργιογόνα.
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Τεχνολογία και διασύνδεση
Μετά την εμφάνιση του COVID – 19 η 

τεχνολογία και η ψηφιοποίηση αύξησαν 
τις δυνατότητες στο διαδίκτυο. Ένα από 
τα πιο διαδεδομένα παραδείγματα είναι 
οι διαδικτυακές αγορές τροφίμων και 
οι υπηρεσίες που παρέχονται απευθεί-
ας στον καταναλωτή. Οι παραδοσιακές 
μέθοδοι προμήθειας τροφίμων έχουν 
ψηφιοποιηθεί ως αποτέλεσμα της παν-
δημίας και χαράσσονται νέα μονοπάτια 
για τη βιομηχανία γεωργικών τροφίμων. 
Συγκεκριμένα, ο αντίκτυπος της πανδη-
μίας φαίνεται στις αλυσίδες εφοδιασμού, 
αυξάνοντας έτσι τις πρωτοβουλίες που 
απευθύνονται κατευθείαν στον τελικό κα-
ταναλωτή, όπως για παράδειγμα τα κανά-
λια πωλήσεων που αναπτύσσονται για την 
πώληση αποθεμάτων απευθείας από τους 
αγρότες στους καταναλωτές.

Συμπέρασμα

Όπως γίνεται αντιληπτό, η βιομηχανία 
τροφίμων βρίσκεται στα πρόθυρα επανα-
στατικών αλλαγών, καθώς οι ανατροπές 
των δύο προηγούμενων ετών, έχουν επι-
φέρει μία εντελώς διαφορετική κατανα-
λωτική συμπεριφορά. Τα παραδοσιακά 
μοντέλα ψηφιοποιούνται και οι μέθοδοι 
παραγωγής γίνονται πιο βιώσιμοι. Οι κα-
ταναλωτές πλέον γίνονται πιο επιλεκτικοί, 
δίνουν μεγάλη έμφαση στην βιωσιμότητα 
και την διαφάνεια και επιθυμούν οι εται-
ρείες που επιλέγουν να αντιπροσωπεύουν 
αυτές τις αξίες. Επίσης, μετά την πανδη-
μία πολλοί επέλεξαν έναν πιο υγιεινό τρό-
πο διαβίωσης, γνωρίζοντας τα οφέλη μίας 
προσεγμένης διατροφής στην υγεία. 

Συνεπώς, οι αγοραστές αναμένουν από 
τους παγκόσμιους παραγωγούς τροφίμων 
να προσφέρουν καινοτόμες λύσεις, με 

γνώμονα, τόσο την προάσπιση της υγεί-
ας τους, όσο και την προστασία του πε-
ριβάλλοντος. Οι επιχειρήσεις καλούνται 
να προσαρμοστούν άμεσα στα νέα δεδο-
μένα και να εκμεταλλευτούν τις πιθανές 
ευκαιρίες, ώστε να μπορέσουν να παρα-
μείνουν ανταγωνιστικές. 



FOOD
TRENDS

DK MARKETING

Γραφείο Αθήνας:
Βουκουρεστίου 21 

106 71 Αθήνα 

Τηλ. : 210 360 2919

welcome@dkmarketing.gr   |   www.dkmarketing.gr


