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ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ  
 
Αυξάνονται οι πωλήσεις μπαχαρικών στις ΗΠΑ 

Το γεγονός ότι όλο και περισσότεροι Αμερικανοί έχουν επιστρέψει στις οικιακές τους κουζίνες 
έχει οδηγήσει σε αύξηση των πωλήσεων μπαχαρικών στις ΗΠΑ, σύμφωνα με άρθρο της εφημερίδας 
“Seattle Times”. 

Toν περασμένο Ιούλιο, η εθνική κατανάλωση μπαχαρικών και 
συναφών ειδών γνώρισε αύξηση της τάξης του 50% σε σύγκριση με 
τον ίδιο μήνα του περασμένου έτους, όπως έδειξαν στοιχεία του “NPD 
Group”. H εταιρεία “Spiceology” είναι μια από τις επιχειρήσεις που 
κατέγραψαν ραγδαία αύξηση της ζήτησης για τα προϊόντα της, σε 
ποσοστό 500% σε σύγκριση με πέρσι.  

Σύμφωνα με τις έρευνες, η αύξηση οφείλεται στην παρασκευή 
περισσότερων γευμάτων στο σπίτι, η οποία συνδυάζεται με μια 
αυξημένη τάση πειραματισμού και δοκιμής νέων γεύσεων. Η Darren 
Seifer, εξειδικευμένη αναλύτρια του “NPD Group”, επισημαίνει ότι 
όσοι καταναλωτές είχαν εξοικειωθεί με διεθνείς κουζίνες μέσω ethnic εστιατορίων πριν την πανδημία, 
μεταφέρουν μέρος των εμπειριών τους στις κουζίνες τους, δημιουργώντας έτσι αυξητική τάση στα 
εγχώρια και εισαγόμενα μπαχαρικά.  

Τα πιο περιζήτητα μπαχαρικά αυτή την περίοδο στις ΗΠΑ είναι οι διάφορες ποικιλίες πιπεριού, οι 
καυτερές πιπεριές, το ginger, η κανέλα, το κίμινο, το μοσχοκάρυδο, το κάρδαμο, ο κουρκουμάς και τα 
γαρύφαλλα, σύμφωνα με τον Robert Post, Εκτελεστικό Δ/ντή της National Seasoning Manufacturers 
Association. 

Η ραγδαία αύξηση της ζήτησης ωστόσο έχει προκαλέσει ελλείψεις στην προμήθεια υλικών 
συσκευασίας. Ειδικότερα τα μικρής και μεσαίας χωρητικότητας γυάλινα βαζάκια, αλλά και τα αντίστοιχα 
πλαστικά δοχεία έχουν περιέλθει σε σπάνη, δημιουργώντας προβλήματα στις εταιρείες του κλάδου.  
Πηγή: 
https://www.seattletimes.com/business/a-spice-boom-has-left-manufacturers-scrambling-and-
packaging-materials-cant-keep-up/ 
 
Η οριστική ανάκαμψη του κλάδου της εστίασης τοποθετείται στο 2023 σύμφωνα με έρευνα στις ΗΠΑ 

Το ενδεχόμενο της οριστικής ανάκαμψης το κλάδου της 
εστίασης το 2023 σημειώνει σχετική έρευνα της “Technomic”. 
Eιδικότερα μάλιστα για τον κλάδο του full-service η έρευνα είναι 
ακόμα πιο απαισιόδοξη, τοποθετώντας την οριστική ανάκαμψη στο 
2025. Σύμφωνα με την “Technomic” η αρχή της ανάκαμψης θα έρθει 
από τα εστιατόρια τύπου fast food, τα οποία διατήρησαν υψηλούς 
τζίρους εν μέσω πανδημίας, χρησιμοποιώντας κατά κόρον τις επιλογές 
παραλαβής γευμάτων σε πακέτο, παράδοσης κατ’ οίκον και επί τόπου 
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παραλαβής τύπου “drive-thru”. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, προβλέπεται ότι τα εστιατόρια που 
παρέχουν full service υπηρεσίες θα αλλάξουν ριζικά τον τρόπο λειτουργίας τους, δίνοντας έμφαση σε 
εναλλακτικές επιλογές εξυπηρέτησης των πελατών.   

«Είμαστε μάρτυρες ριζικών αλλαγών στον κλάδο της εστίασης», λέει ο Joe Pawlak, διευθυντικό 
στέλεχος της “Technomic”, τη στιγμή που οι «οι καταναλωτές ανησυχούν για τον ιό και είναι 
επιφυλακτικοί να επιστρέψουν στα εστιατόρια». Το κλειδί των εξελίξεων θα είναι η τεχνολογία και οι 
δυνατότητες που παρέχει για εναλλακτικούς και ασφαλείς τρόπους εξυπηρέτησης των πελατών.  
Πηγή: 
https://www.restaurantbusinessonline.com/financing/full-service-restaurants-may-not-recover-until-
2025-new-data-show 
 
Νέες προοπτικές για τρόφιμα και ποτά που περιέχουν κάνναβη 

Η καναδική εταιρεία επεξεργασίας κάνναβης “Aphria” σχεδιάζει να εξαγοράσει την “Atlanta’s 
Sweetwater Brewing Co.”, η οποία παράγει τη δημοφιλή μπύρα “420”. Η αξίας 300 εκ. δολ. ΗΠΑ 
συμφωνία είναι η πιο πρόσφατη σύμπραξη εταιριών που πωλούν αλκοολούχα και βιομηχανιών 
επεξεργασίας κάνναβης, γεγονός που αποδεικνύει το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη συμμετοχή του εν 
λόγω αμφιλεγόμενου κλάδου στη βιομηχανία τροφίμων και 
ποτών.  

Οι ΗΠΑ γίνονται όλο και πιο δεκτικές στη νομιμοποίηση 
χρήσης κάνναβης και παραγώγων αυτής για μη ιατρικούς 
σκοπούς, με τις Πολιτείες της Arizona, του New Jersey και της 
Montana να επικυρώνουν από την περασμένη Τρίτη 3 
Νοεμβρίου, κατόπιν απόφασης των εκλογέων, τη σχετική 
τροποποίηση της νομοθεσίας. Σημειωτέον ότι ο υποψήφιος 
του Δημοκρατικού κόμματος για τις προεδρικές εκλογές, κ. Joe Biden, έχει επανειλημμένως τοποθετηθεί 
υπέρ της γενικευμένης αποποινικοποίησης της χρήσης μαριχουάνας. Μια σχετική κίνηση αναμένεται να 
οδηγήσει σε τεράστιες επενδύσεις στον κλάδο, με πολλές καναδικές εταιρείες να δηλώνουν ήδη έτοιμες 
για τη δημιουργία εταιρικών συμπράξεων με αμερικανικές επιχειρήσεις και στον κλάδο τροφίμων και 
ποτών. 

Η δυναμική του κλάδου φαίνεται από το γεγονός ότι ακόμα και με τη μερική νομιμοποίηση σε 
συγκεκριμένες Πολιτείες, ο τζίρος των διατροφικών προϊόντων με κάνναβη αναμένεται να αγγίξει τα 3 
δισ. δολ. ΗΠΑ για το 2020, σύμφωνα με το “New Frontier Data”.  
Πηγή: 
https://www.marketwatch.com/story/canadian-cannabis-company-agrees-to-buy-craft-beer-maker-
sweetwater-known-for-its-420-branded-brews-11604528779 
 
Η FDA διαθέτει νέες πηγές πληροφόρησης για ενημέρωση των παραγωγών αναφορικά με τον νέο 
Κανονισμό Ιχνηλασιμότητας Τροφίμων 
 Η αρμόδια Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ελέγχου Φαρμάκων και Τροφίμων, “Food & Drug 
Administration” (FDA), ανακοίνωσε ότι παρέχει σειρά πηγών πληροφόρησης των παραγωγών, 
αναφορικά με τις προϋποθέσεις του σχεδιαζόμενου νέου Κανονισμού για την Ιχνηλασιμότητα των 
Τροφίμων. Ο Κανονισμός αποτελεί συστατικό στοιχείο της πρωτοβουλίας “FDA’s New Era of Smarter 
Food Safety Blueprint” και θα ενταχθεί στο Τμήμα 204(d) της νέας Πράξης για τον εκσυγχρονισμό των 
προδιαγραφών ασφάλειας τροφίμων “Food Safety Modernization Act (FSMA)”.   
 Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα νέα εργαλεία πληροφόρησης που διαθέτει η 
υπηρεσία (μεταξύ των οποίων webinars, διαδικτυακές ενημερώσεις κλπ) δείτε: 
https://www.fda.gov/food/cfsan-constituent-updates/fda-releases-additional-resources-related-food-
traceability-proposed-rule 
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Υπό τον φόβο νέoυ lockdown οι αμερικανικές επιχειρήσεις προσβλέπουν σε νέο πακέτο 
Ομοσπονδιακής βοήθειας  

Με τον κορωνοϊό να επιτίθεται τις ΗΠΑ με ένα 
σαρωτικό δεύτερο κύμα μολύνσεων και με ιστορικά ρεκόρ 
κρουσμάτων σε ημερήσια βάση, ο φόβος νέων 
περιοριστικών μέτρων και γενικευμένων lockdown 
κατακυριεύει τους επιχειρηματίες απ’ ακρου εις άκρον της 
χώρας. Οι περισσότεροι επαγγελματίες προσβλέπουν σε νέο 
πακέτο οικονομικής στήριξης από τις Ομοσπονδιακές Αρχές, 
αλλά η εν λόγω συζήτηση χρονίζει, με τα δύο κόμματα 
εξουσίας να μη βρίσκουν σημείο επαφής σε σειρά θεμάτων. 
Τα βασικότερα σημεία διαφωνίας είναι τα εξής:  

• Οι Δημοκρατικοί ζητούν τουλάχιστον 2,2 τρισ. δολ. ΗΠΑ, ενώ ο Λευκός Οίκος προσφέρει το πολύ 
1,8 τρισ. δολ. ΗΠΑ. 

• Διαφωνία υπάρχει και το ποσό των επιδοτήσεων προς ανέργους, με τους Δημοκρατικούς να 
ζητούν 600 δολ. ΗΠΑ εβδομαδιαίως και τον Λευκό Οίκο να προσφέρει 400 δολ. ΗΠΑ. 

• Οι δύο πλευρές διαφωνούν και ως προς τις λεπτομέρειες του εθνικού προγράμματος τεστ για τον 
κορωνοϊό. 

• Οι Δημοκρατικοί ζητούν φορολογικές διευκολύνσεις (φορολογική πίστωση) για τα χαμηλότερα 
εισοδήματα, ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι δεν έχουν υιοθετήσει τη σχετική πρόταση.  

• Οι Δημοκρατικοί ζητούν την αποδέσμευση 436 εκ. δολ. ΗΠΑ για άμεση ενίσχυση των Πολιτειακών 
προϋπολογισμών, ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι διαφωνούν τόσο ως προς το ποσό όσο και ως προς τη 
διανομή του. 

• Τέλος, οι Ρεπουμπλικάνοι ζητούν τη θεσμοθέτηση μέτρων προστασίας των επιχειρήσεων από εις 
βάρος τους αγωγές σχετιζόμενες με τον κορωνοϊό, ενώ οι Δημοκρατικοί το απορρίπτουν.  

Πηγή: 
https://www.businessinsider.com/republicans-democrats-stimulus-disagreements-pelosi-trump-
mcconnell-aid-bill-differences-2020-10 
 
Aυξημένη ζήτηση προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας κατά τη διάρκεια του κορωνοϊού  

Έρευνα του φορέα “The Food Industry Association”, που δημοσιεύθηκε την περασμένη 
εβδομάδα, καταγράφει αυξημένη ζήτηση προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
και επισημαίνει ευκαιρίες για τους ηγέτες του κλάδου 
λιανικής πώλησης τροφίμων να επεκτείνουν τις 
επενδύσεις τους σε σχετικά προϊόντα.  

«Η αύξηση της ζήτησης για προϊόντα ιδιωτικής 
ετικέτας έφτασε την αγορά σε κρίσιμο σημείο. Τώρα 
είναι η ώρα για περισσότερες επενδύσεις, για 
εκστρατείες marketing και merchandising πρώτης 
γραμμής», σύμφωνα με τον Doug Baker, Αντιπρόεδρο 
του “Food Industry Association”.  

Σημειωτέον ότι, σύμφωνα με την έρευνα, η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων λιανικής 
(83%) θα δώσουν το βάρος σε στρατηγικές επέκτασης των πωλήσεων προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας 
μέσω διαδικτυακού εμπορίου, καθώς αυξάνεται με σταθερούς ρυθμούς ο αριθμός των καταναλωτών 
που αγοράζουν ηλεκτρονικά τρόφιμα και συναφή είδη.  
Πηγή: 
https://www.fmi.org/newsroom/latest-news/view/2020/10/29/new-fmi-research-outlines-opportunity-
for-private-brands-due-to-increased-consumer-demand-during-covid-19-pandemic 



Έναρξη περιόδου ανανέωσης της υποχρεωτικής εγγραφής εταιρειών διακίνησης τροφίμων στις ΗΠΑ 
στο μητρώο της FDA (Προθεσμία: 1.10.2020 - 31.12.2020)  

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας διακίνησης τροφίμων στις ΗΠΑ, είναι υποχρεωτική η εγγραφή 
ή/και ανανέωση εγγραφής ξένων εξαγωγικών εταιρειών αγροδιατροφικών προϊόντων στο μητρώο της 
αρμόδιας Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ελέγχου Φαρμάκων και Τροφίμων “Food & Drug Administration”. Η 
υποχρέωση απορρέει από την εφαρμογή του “Food Safety Modernization Act”, σύμφωνα με τον οποίο 
όλες οι επιχειρήσεις, εγχώριες ή αλλοδαπές του κλάδου τροφίμων-ποτών πρέπει να εγγράφονται στα 
οικεία μητρώα της FDA, καθώς και να επιτρέπουν τυχόν επιθεωρήσεις της ίδιας Αρχής.  

Η ανανέωση της εγγραφής γίνεται ανά διετία, με προθεσμία από 1.10 έως 31.12. Το 2020 είναι 
έτος κατά το οποίο είναι υποχρεωτική η εγγραφή/ανανέωση. Υπενθυμίζεται ότι ο αμερικανός 
συνεργάτης/εισαγωγέας της αλλοδαπής εταιρείας οφείλει να 
ειδοποιεί τον εξαγωγέα για την υποχρέωση εγγραφής στο 
μητρώο, προ της αποστολής φορτίων. Συνιστάται ή όσο το 
δυνατόν πιο έγκαιρη ανανέωση εγγραφής στο μητρώο FDA, 
προκειμένου να αποφευχθούν διαδικαστικά προβλήματα.  
Για πληρέστερη ενημέρωση, δείτε τους κάτωθι συνδέσμους:  
https://www.fda.gov/food/guidance-regulation-food-and-
dietary-supplements/registration-food-facilities-and-other-
submissions  
https://www.fda.gov/food/guidance-regulation-food-and-dietary-supplements/registration-food-
facilities-and-other-submissions  
https://www.fda.gov/food/online-registration-food-facilities/food-facility-registration-user-guide-
biennial-registration-renewal  
https://www.fda.gov/food/online-registration-food-facilities/food-facility-registration-user-guide-step-
step-instructions  
https://www.fda.gov/food/online-registration-food-facilities/fda-industry-systems-account-management-
guide  
 
Διαδικτυακά σεμινάρια εκπαίδευσης του “Association of Food Industries” για τις διαδικασίες 
πιστοποίησης προϊόντων στην “Food & Drug Administration” (FDA) 

Ο φορέας “Association of Food Industries”, ο οποίος εκπροσωπεί κυρίως εισαγωγείς και 
διανομείς εισαγόμενων τροφίμων και ποτών στις ΗΠΑ, διοργανώνει διήμερα διαδικτυακά σεμινάρια 
εκπαίδευσης προς ενημέρωση ξένων εξαγωγέων στις 18 και 19.11 και στις 16 και 17.12 και τοπική ώρα 9 
π.μ., με θέμα “Foreign Supplier Verification Program Training - 
Save Money, Travel Costs and Time!”, αναφορικά με τις 
διαδικασίες πιστοποίησης προϊόντων και εισαγωγής 
τροφίμων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αμερικανικής 
Αρχής Ελέγχου Φαρμάκων και Τροφίμων (Food and Drug 
Administration – FDA). Το κόστος του σεμιναρίου ανέρχεται σε 200 δολ. για τα μέλη του φορέα και 275 
δολ. για τα μη μέλη. 
 Για πληροφορίες, εγγραφή κλπ, δείτε τον κάτωθι σύνδεσμο: 
https://www.afius.org/education 
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Χρήσιμες πηγές πληροφόρησης για τη διαχείριση της πανδημίας στις ΗΠΑ και την ευρύτερη περιοχή 
Νέας Υόρκης 

 
 

United States Centers for Disease Control and Prevention (CDC)  
Cases of Coronavirus Disease (COVID-19) in the U.S.: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/cases-in-us.html 
 
Food & Drug Administration 
https://www.fda.gov/home 
 
U.S. Customs and Border Protection 
https://www.cbp.gov/ 
 
Department of Homeland Security 
https://www.dhs.gov/ 
 
United States Department of Agriculture 
https://www.usda.gov/ 
 
The Official Website of New York State 
https://www.ny.gov/ 
 
Official Website of the City of New York 
https://www1.nyc.gov/ 
https://www1.nyc.gov/ 
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