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Λονδίνο, 4 Δεκεμβρίου 2020 

 

Εξελίξεις στην αγορά εναλλακτικών τροφίμων στο Ηνωμένο Βασίλειο 
 

Σημαντική άνοδο πωλήσεων καταγράφει, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία αγοράς, ο κλάδος 
εναλλακτικών τροφίμων και ειδικά των υποκατάστατων γαλακτοκομικών και κρέατος. 

Όπως αναφέρει σχετική μελέτη του κλαδικού περιοδικού The Grocer:  

- Tα εναλλακτικά των γαλακτοκομικών προϊόντα επωφελήθηκαν από το συνεχιζόμενο έντονο 
καταναλωτικό ενδιαφέρον για είδη φυτικής προέλευσης.  

- Όλοι οι επιμέρους τομείς έχουν αυξηθεί σχεδόν στο 20%, εκτός από τις μαργαρίνες, τα αλείμματα και 
το βούτυρο, όπου η αύξηση ήταν 2,4%. 

- Τα προϊόντα με βάση τη βρώμη κυριαρχούν στην κατηγορία των εναλλακτικών γάλακτος, μετά από 
σχεδόν διπλασιασμό των πωλήσεων κατά το παρελθόν έτος, ξεπερνώντας τόσο τα προϊόντα με βάση 
τους ξηρούς καρπούς όσο και τη σόγια και συνεισφέροντας σχεδόν 50 εκατ.£ σε πωλήσεις. 

- Τα προϊόντα από σόγια και ινδοκάρυδο διατήρησαν τα μερίδια αγοράς, ενώ τα εναλλακτικά γάλακτος 
με βάση τους ξηρούς καρπούς έχουν σταθεροποιηθεί και το γάλα από ρύζι βρίσκεται σε κάμψη. 

- Τα εναλλακτικά προϊόντα κρέατος διατίθενται ήδη ευρέως με ιδιωτική ετικέττα. Επίσης, τα 
εναλλακτικά γαλακτοκομικών με ιδιωτική ετικέττα, τα οποία έως σήμερα δεν έχουν ακόμη ευρέως 
εξαπλωθεί, παρουσίασαν άνοδο κατά 32,7%. 

- Τα επώνυμα προϊόντα συνεχίζουν να καταλαμβάνουν το μερίδιο του λέοντος, με 73,9% των 
πωλήσεων, αλλά το μερίδιο των προϊόντων ιδιωτικής ετικέττας αυξάνεται. 

- Η Lidl και η Morrisons συγκαταλέγονται μεταξύ των λιανοπωλητών που αναπτύσσουν ταχύτατα τις 
δικές τους σειρές ετικετών σε αυτόν τον τομέα. 

 

Όσον αφορά τα εναλλακτικά προϊόντα κρέατος, ο τομέας συνεχίζει δυναμική άνοδο, με τις πωλήσεις να 
αυξάνονται 18,3% και £577,4 εκατ. σε ετήσια βάση. Η μόνη κατηγορία που εμφάνισε υποχώρηση ήταν 
τα έτοιμα γεύματα (μείωση αξίας πωλήσεων 7,4%), οφειλόμενη στον κορωνοϊό, όπως και όλα τα 
έτοιμα γεύματα, καθώς οι καταναλωτές προτίμησαν την παρασκευή γευμάτων στο σπίτι. 

Τα συστατικά με φυτική βάση έχουν ισχυρό ρυθμό ανάπτυξης, σχεδόν 30% ετησίως. 

● Τα supermarkets δημιούργησαν τις δικές τους σειρές προϊόντων με ιδιωτική ετικέττα, αλλά, όπως και 
στα γαλακτοκομικά, τη μεγαλύτερη άνοδο εμφανίζουν τα επώνυμα προϊόντα.  

● Σχετικά με το καταναλωτικό κοινό, παρατηρείται ότι η άνοδος των πωλήσεων αποδίδεται σε 
αυξημένες πωλήσεις σε υφιστάμενους αγοραστές, παρά στην προσέλκυση νέων καταναλωτών του 
κλάδου. Οι τιμές των προϊοντων αυξήθηκαν κατά 7,8% το τελευταίο έτος. 

Η αναζήτηση και ανάπτυξη νέων και πρωτοποριακών συστατικών, αναφέρουν ειδικοί τεχνολόγοι 
τροφίμων, παρέχει τη δυνατότητα διαφοροποίησης σε ένα κλάδο όπου οι καταναλωτές αναζητούν νέες 
γευστικές εμπειρίες.  Ενδιαφέρον εμφανίζεται πρόσφατα για προϊόντα από φάβα, ηλίανθο, παλαιές 
ποικιλίες δημητριακών, ρεβίθια, καθώς και κινόα και αμάρανθο (σπόροι βλήτων), λούπινο. Παράλληλα, 
σειρά ερευνών διεξάγεται για την παρασκευή πρωτεϊνης από ζύμωση, η χρησιμοποιείται σε 
φυτοφαγικά τρόφιμα.   

Η μελέτη βρίσκεται διαθέσιμη στo σύνδεσμο https://www.thegrocer.co.uk/download?ac=221138  
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