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(Verbansderdeutschen Fruchtsaft- Industrie e.V), θ κατά κεφαλιν κατανάλωςθ χυμϊν και νζκταρ, από 33
λίτρα τα δφο προθγοφμενα ζτθ, μειϊκθκε ελαφρϊσ το 2017 ςε 32 λίτρα. Ωσ προσ τον δείκτθ αυτό, θ
Γερμανία καταλαμβάνει τθν πρϊτθ κζςθ παγκοςμίωσ. Στθν κορυφι των προτιμιςεων του γερμανικοφ
καταναλωτικοφ κοινοφ παραμζνουν ο χυμόσ πορτοκαλιοφ και ο χυμόσ μιλου και ακολουκεί με διαφορά ο
πολυβιταμινοφχοσ χυμόσ. Όςον αφορά ςτουσ διατθρθτζουσ εκτόσ ψυγείου φυςικοφσ χυμοφσ, τθν πρϊτθ
κζςθ καταλαμβάνει καταφανϊσ ο χυμόσ μιλου ακολουκοφμενοσ από τον χυμό ςταφυλισ και τον χυμό
πορτοκαλιοφ.
Ενϊ θ ηιτθςθ των κλαςςικϊν φρουτοχυμϊν και νζκταρ οπιςκοχϊρθςε ελαφρϊσ το 2017, λόγω κυρίωσ των
αυξανόμενων τιμϊν, τα ροφιματα αλεςμζνων φροφτων «ςμοφκισ» και οι φυςικοί χυμοί άμεςθσ ςτφψθσ
ανϊτερθσ ποιότθτασ αναδεικνφονται προδιλωσ νικθτζσ αυξάνοντασ μερίδια αγοράσ.
Ειδικότερα, ςτθν κατθγορία των «ςμοφκισ» αναλυτζσ, μετά τθν απαιςιοδοξία που προκάλεςε θ ςθμαντικι
πτϊςθ που παρατθρικθκε κατά τθν περίοδο τθσ οικονομικισ κρίςθσ το 2009 (χαρακτθριςτικό παράδειγμα
ο τερματιςμόσ τθσ ςχετικισ ςυνεργαςίασ joint venture μεταξφ των εταιρειϊν Chiquita και Danone),
διαβλζπουν μία «δεφτερθ άνοιξθ». Ο κφκλοσ εργαςιϊν τθσ ςχετικισ αγοράσ από 66 εκ. Ευρϊ το 2015
εκτινάχκθκε ςε 123 εκ. Ευρϊ και ςφμφωνα με άλλεσ μετριςεισ ςε 159 εκ. Ευρϊ. Σχετικι ζρευνα τθσ GfK για
λογαριαςμό τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ χυμϊν Rabenhorst, κατζδειξε μάλιςτα ότι, κατά μζςο όρο, το
ιμιςυ περίπου των Γερμανϊν πίνουν ςε τακτικι βάςθ ςμοφκισ. Η ςχετικι τάςθ καταγράφεται και ςε
παγκόςμιο επίπεδο, με ζγκριτουσ αναλυτζσ να εκτιμοφν ότι θ αγορά κα αυξθκεί ζωσ το 2020 κατά 7%.
Εν πάςθ περιπτϊςει, ο λόγοσ αυτισ τθσ ανοδικισ τάςθσ ζγκειται πρωτίςτωσ ςτθν ανάγκθ υγιεινισ
διατροφισ, δευτερευόντωσ ςτθν διαφθμιςτικι προβολι και ςτα διαρκϊσ ανανεωνόμενα πρωτότυπα
προϊόντα. Καμία άλλθ κατθγορία ποτϊν δεν εμφανίηει τζτοια ποικιλία και δυναμικι. Στο πλαίςιο τθσ
εκςτρατείασ προϊκθςθσ των εν λόγω προϊόντων, λζξεισ – κλειδιά όπωσ «Superfood», «Chilled»,
«Antiox»και «Green» χρθςιμοποιοφνται κατά κόρον.

Επί του όγκου των πωλιςεων των ςμοφκισ, οι εκπτωτικζσ αλυςίδεσ discounter καταλαμβάνουν μερίδιο
44%, ενϊ τα πολυκαταςτιματα (ςοφπερ μάρκετ, καταςτιματα παραφαρμακευτικϊν προϊόντων και
προϊόντων υγιεινισ διατροφισ π.χ. Drogerie, διανομείσ ποτϊν κλπ) 50%. Τα επϊνυμα προϊόντα ςτισ
εκπτωτικζσ αλυςίδεσ κατζχουν μερίδιο 88%.

