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ENHMEΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΣΤΙΣ ΗΠΑ (42) 

(5.3.2021)   
 
Οι διαδικτυακές πωλήσεις τροφίμων αναμένεται το 2021 να υπερβούν για πρώτη φορά τα 100 δισ. δολ. ΗΠΑ. 
 Σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών αγοράς “eMarketer”, οι διαδικτυακές πωλήσεις τροφίμων αναμένεται 
για πρώτη φορά να υπερβούν φέτος το κομβικό σημείο των 100 δισ. δολ. ΗΠΑ.  
 Επισημαίνεται ότι διαδικτυακές λιανικές πωλήσεις, πάσης φύσεως προϊόντων, έβαιναν ούτως ή άλλως 
έντονα αυξανόμενες τα τελευταία έτη, αυτές ωστόσο ειδικά 
των τροφίμων υπολείπονταν σημαντικά. Την κατάσταση ήρθε 
να μεταβάλει η πανδημία του κορωνοϊού, η οποία επέβαλε 
αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες ακόμη και σε αυτήν την 
κατηγορία προϊόντων.  
 Το 2020 οι διαδικτυακές πωλήσεις τροφίμων 
εκτοξεύτηκαν κατά 54%, στα 96 σχεδόν δισ. δολ. ΗΠΑ, 
αντιπροσωπεύοντας το 12% του συνόλου των διαδικτυακών 
πωλήσεων πάσης φύσεως προϊόντων και το 7,4% του συνόλου 
των πωλήσεων τροφίμων. 
 Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην εν λόγω έρευνα, οι διαδικτυακές αγορές τροφίμων αναμένεται να 
αποκτήσουν πλέον μόνιμα χαρακτηριστικά (“from trial to habit”). 
 Έτσι, σύμφωνα με την έρευνα, οι διαδικτυακές πωλήσεις τροφίμων αναμένεται να ανέλθουν σε 113 
περίπου δισ. δολ. ΗΠΑ το 2021, και να εκτοξεθτούν στα 188 περίπου δισ. δολ. ΗΠΑ το 2024.  
Πηγή: 
https://www.marketwatch.com/story/us-online-grocery-forecast-to-exceed-100-billion-for-the-first-time-in-2021-
2021-03-01 
 
Oι νέες τάσεις της αμερικανικής αγοράς για συσκευασμένα καταναλωτικά προϊόντα 

Οι γνωστές αμερικανικές εταιρείες συμβούλων “IRI” και “Boston Consulting Group” δημοσίευσαν την 
ετήσια μελέτη τους για τις καταναλωτικές τάσεις της 
αμερικανικής αγοράς πάσης φύσεως συσκευασμένων 
καταναλωτικών προϊόντων (consumer packaged goods-CPG’s).  

O εν λόγω κλάδος εμφάνισε αύξηση πωλήσεων κατά 
10,4% το 2020, ξεπερνώντας κατά πολύ τον μέσο όρο 
ανάπτυξης της προγενέστερης τριετίας (1,8%). Η ραγδαία 
άνοδος των πωλήσεων οφείλεται κυρίως στις τεκτονικές 
αλλαγές που επιφέρει στην αγορά η διαρκούσα πανδημική  
κρίση.  

Το κρίσιμο ερώτημα, σύμφωνα με την εν λόγω μελέτη, 
είναι κατά πόσον οι τάσεις αυτές θα έχουν διάρκεια ή αν πρόκειται για συγκυριακές μετατοπίσεις που θα 
διορθωθούν μετά την υποχώρηση του πανδημικού φαινομένου. Σύμφωνα με την έρευνα υπάρχουν τρεις ομάδες 
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τάσεων, οι οποίες κατηγοριοποιούνται ως «Συγκυριακές επιπτώσεις της πανδημίας», οι οποίες αναμένεται να 
εκλείψουν μετά το πέρας της , «επιταχυνόμενες τάσεις», οι οποίες προϋπήρχαν και επιταχύνονται ως απόρροια 
της πανδημίας και «Νέες τάσεις», οι οποίες ανέκυψαν ως αποτέλεσμα της πανδημίας, αλλά  εκτιμάται ότι θα 
παγιωθούν και μετά το πέρας αυτής.  

Ειδικότερα ως «συγκυριακές τάσεις» καταχωρούνται οι: 
• Αύξηση της κατανάλωσης εντός οικίας σε αντιδιαστολή με την κατανάλωση εκτός οικίας. Η εν λόγω τάση 

αναμένεται να αντιστραφεί μόλις η αγορά επανέλθει σε συνθήκες κανονικότητας. 
• Μη ανακάλυψη νέων προϊόντων εντός των καταστημάτων. Η τάση των καταναλωτών να περιδιαβαίνουν 

τα καταστήματα και να ανακαλύπτουν προϊόντα υποχώρησε αισθητά εξ αιτίας του περιορισμού των 
επισκέψεων σε καταστήματα λιανικής ή της σπουδής με την οποία οι καταναλωτές έκαναν τα ψώνια τους 
για αν αποφύγουν την έκθεση. Η τάση αναμένεται να αντιστραφεί το τρέχον έτος.  

Ως «επιταχυνόμενες τάσεις» καταχωρούνται: 
• Η περαιτέρω ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και οι αυξημένες επενδύσεις στον κλάδο.  
• Η επενδυτική δαπάνη αναμένεται να έχει δύο παράλληλες κατευθύνσεις: τη βελτιστοποίηση των premium 

προϊόντων μέσω εκτεταμένης καινοτομίας και τη διαρκή ανάπτυξη ιδιωτικών ετικετών με πολλαπλές τιμές 
λιανικής. 

• Οι τάσεις για έμφαση στην κοινωνική ευθύνη, την ευζωία και την άνεση του καταναλωτή. 
• Οι μερικώς αυξημένες τιμές σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, καθώς θα διατηρηθούν οι 

πληθωριστικές τάσεις.  
• Η ανάπτυξη των ψηφιακών μέσων και των διαδικτυακών πλατφορμών. 
Ως «νέες τάσεις» καταχωρούνται: 
• Η αναζήτηση πιο βολικών για τον καταναλωτή συσκευασιών  
• H αναζήτηση της ευκολίας και της αμεσότερης εξυπηρέτησης 
• Η έμφαση στην ποικιλία και την ικανοποίηση όσο το δυνατόν ευρύτερης γκάμας καταναλωτικών 

προτιμήσεων.  
Πηγή: 
https://www.iriworldwide.com/en-us/news/press-releases/iri-and-boston-consulting-group-announce-2020-u-s 
 
Το σύνολο σχεδόν των εστιατορίων της πόλης της Νέας Υόρκης αδυνατούν πλέον να καταβάλουν ενοίκια. 

Εν μέσω πρωτοφανούς πλήγματος στο χώρο εστίασης της πόλης της Νέας Υόρκης, ως απόρροια της 
πανδημίας του κορωνοϊού, το σύνολο σχεδόν των εστιατορίων αδυνατούν πλέον να καταβάλουν ενοίκια. 
Ειδικότερα, σύμφωνα με τον φορέα “NYC Hospitality Alliance”, εκ συνόλου 400 εστιατορίων που συμμετείχαν σε 
έρευνα, το 92% αδυνατεί πλέον να καταβάλει ενοίκιο. Υπογραμμίζεται δε ότι το ποσοστό αυτό σημειώνει σταθερή 
αύξηση από ενάρξεως της πανδημίας, αφού τον Ιούνιο 2020 ανήρχετο σε 80%, τον Ιούλιο σε 83%, τον Αύγουστο 
σε 87% και τον Οκτώβριο σε 88%.  

Η κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει τα εστιατόρια 
επιδεινώνεται δε έτι περαιτέρω, δεδομένου ότι μόλις 40% τον 
ιδιοκτητών των χώρων αποδέχθηκαν μείωση του τιμήματος, 36% 
αποδέχθηκαν αναβολή είσπραξης και μόνον 14% των εστιατόρων 
επέτυχαν επαναδιαπραγμάτευση μισθωτηρίου συμβολαίου. 

Παρά το γεγονός ότι στις 12/2/2021 επιτράπηκε από την 
Πολιτεία της Νέας Υόρκης η επαναλειτουργία των εσωτερικών 
χώρων, σε ποσοστό πληρότητας 25% του μέγιστου 
επιτρεπομένου, σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή του φορέα 
“NYC Hospitality Alliance”, κ. Andrew Rigie, ο μόνος τρόπος να 
επανακάμψει ο χώρος της εστίασης είναι η αύξηση του μέγιστου 
επιτρεπόμενου ορίου στο 50%, καθώς επίσης και η λήψη ομοσπονδιακής βοήθειας (χρηματοδότησης), ύψους 25 
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δισ. δολ. ΗΠΑ, προκειμένου να καταστεί εφικτή η διάσωση όσο περισσότερων εστιατορίων, αλλά και θέσεων 
απασχόλησης είναι εφικτό. 
Πηγή: 
https://feed.specialtyfood.com/2021/02/18/nearly-all-nyc-restaurants-could-not-pay-december-
rent/content.html?utm_source=piano&utm_medium=email&utm_campaign=7905&pnespid=iuB9ovcGCAmNTztY2
yhzyzZF4O.vR9S1MnmzTdG_ 
 
Υιοθέτηση πρακτικών λογοδοσίας από την αλυσίδα “Stop and Shop” για τα αλιεύματα και ιχθυηρά. 

Η μεγάλη αλυσίδα Σούπερ Μάρκετ “Stop and Shop”, με παρουσία 415 καταστημάτων στις βορειοδυτικές 
ΗΠΑ, κυρίως στις Πολιτείες Μασαχουσέτη, Κονέκτικατ, Ρόουντ Άιλαντ, Νέα Υόρκη και Νέα Υερσέυ, υιοθετεί 
πρακτικές λογοδοσίας σχετικά με την προέλευση των προσφερόμενα αλιευμάτων και ιχθυηρών που εμπορεύεται, 
συμμετέχοντας στο πρόγραμμα “Ocean Disclosure Project (ODP)”.  

Το ODP αφορά σε πρόγραμμα που εμφανίστηκε το 
2015 από τον φορέα “Sustainable Fisheries Partnership” και 
προτρέπει στην οικειοθελή αποκάλυψη από επαγγελματίες 
του κλάδου αλιευμάτων και ιχθυηρών (ιχθυοκαλλιεργητές, 
αλυσίδες λιανικής, χονδρέμποροι, παραγωγή ιχθυοτροφών 
κ.λ.π.) της πηγής προέλευσης των προϊόντων τους και του 
αποτυπώματος περιβαλλοντικής επιβάρυνσής τους, με σκοπό 
την εξασφάλιση διαφάνειας, ιχνηλασιμότητας και λογοδοσίας 
για το σύνολο των ενδιαφερόμενων κοινωνικών δρώντων 
(κυβερνήσεις, καταναλωτές, ΜΚΟ, επενδυτές κ.λ.π.). 

Παρά το γεγονός ότι και η υφιστάμενη πολιτική της εταιρείας περιλαμβάνει ιχνηλασιμότητα και 
υιοθέτηση κανόνων βιωσιμότητας για τα εν λόγω προϊόντα, τόσο για τα ελεύθερης αλιείας, όσο και αυτά 
ιχθυοκαλλιέργειας, η συνεργασία με τον φορέα ODP θα καταστήσει πλέον τις πληροφορίες αυτές εύκολα 
προσβάσιμες στο σύνολο των ενδιαφερομένων. 

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Πρόεδρος της εταιρείας, κ. Gordon Reid, «είναι σημαντικό για εμάς οι 
πελάτες μας να γνωρίζουν το βαθμό δέσμευσής μας στην εξασφάλιση πρακτικών βιωσιμότητας και η υιοθέτηση 
αυτού του επιπλέον μέτρου διαφάνειας πιστεύουμε θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση».  

Επιπλέον μέτρο της εταιρείας προς την ίδια κατεύθυνση, συνιστά η συνεργασία με τη Μη Κυβερνητική 
Οργάνωση (Μ.Κ.Ο.) “Gulf of Maine Research Institute” (GMRI), αποστολή της οποίας είναι η αξιολόγηση του 
βαθμού συμμόρφωσης του σημείου λιανικής πώλησης με την πολιτική αλιευμάτων που αυτή έχει θεσπίσει, 
ειδικότερα η εξασφάλιση, μέσω συνεργασίας με τους προμηθευτές, ότι θα καθίσταται απολύτως ιχνηλάσιμη η 
πορεία του συνόλου των πωλούμενων προϊόντων, στο σύνολο των 415 καταστημάτων της αλυσίδας. 

Η εξέλιξη αυτή συνιστά επιπλέον σοβαρή ένδειξη της συνεχούς και ταχείας υιοθέτησης εταιρικών 
πρακτικών σεβασμού του περιβάλλοντος, από όλο και περισσότερες εταιρείες του κλάδου τροφίμων και ποτών 
στις ΗΠΑ. 
Πηγή: 
https://progressivegrocer.com/stop-shop-boosts-seafood-sourcing-transparency 
 
Συνεχής συρρίκνωση του αριθμού γαλακτοπαραγωγικών μονάδων στις ΗΠΑ, καθώς αυξάνεται η κατανάλωση 
υποκατάστατων γάλακτος 
 Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία του αμερικανικού Υπουργείου Γεωργίας (United States 
Department of Agriculture – USDA), ο αριθμός των γαλακτοπαραγωγικών μονάδων στη χώρα βαίνει σταθερά 
μειούμενος, καθώς αυξάνεται η κατανάλωση υποκατάστατων γάλακτος, όπως το γάλα αμυγδάλου και το γάλα 
βρώμης. 
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 Ειδικότερα, ο αριθμός των γαλακτοπαραγωγικών μονάδων ανέρχεται σήμερα σε 32.000, μειωμένος άνω 
του 50% έναντι του αντίστοιχου αριθμού το 2003.  
 Εκτιμάται συναφώς ότι στήριξη στην εγχώρια παραγωγή γάλακτος προσφέρει, κατά κύριο λόγο, η χρήση 
του στην παραγωγή τυροκομικών, καθώς η κατά κεφαλή κατανάλωση στη χώρα έχει τριπλασιαστεί έναντι αυτής 
το 1970. 
 Ενδεικτικό των νέων καταναλωτικών τάσεων, που επιτάσσουν την 
όλο και ευρύτερη χρήση υποκατάστατων γάλακτος, κυρίως δε γάλακτος 
βρώμης, είναι η συμπερίληψη πλέον, από 1ης Μαρτίου 2021 του 
συγκεκριμένου προϊόντος στην παρασκευή ροφημάτων της γνωστής 
αλυσίδας Café “Starbucks”. 
 Υπογραμμίζεται τέλος ότι η κατανάλωση γάλακτος βρώμης 
αυξήθηκε κατά 170% το παρελθόν έτος, ενώ ως βασικό πλεονέκτημά του 
υπογραμμίζεται από τη μεγάλη σουηδική εταιρεία παραγωγής του “Oatly“, το γεγονός ότι κατά την παρασκευή 
του χρησιμοποιείται σημαντικά μικρότερη ποσότητα ύδατος έναντι του βασικού ανταγωνιστικού γάλακτος 
αμυγδάλου, στοιχείο μείζονος σημασίας για τους περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένους καταναλωτές. 
Πηγή: 
https://foodinstitute.com/focus/dairy-farms-decline-as-milk-alternatives-go-mainstream/ 
 
Συνεχής η αύξηση της κατανάλωσης φυτικών υποκατάστατων κρέατος, καθώς διευρύνεται η συμπερίληψή 
τους στα μενού μεγάλων αλυσίδων εστίασης. 
 Ενδεικτικό της έκτασης του εναγκαλισμού φυτικών υποκατάστατων κρέατος (“plant-based meat”) από 
τους Αμερικάνους καταναλωτές, είναι ότι πλέον τα συγκεκριμένα 
προϊόντα υιοθετούνται στα μενού μεγάλων αλυσίδων ταχυφαγείων.  
 Ειδικότερα, ότι η μεγάλη εταιρεία παραγωγής συγκεκριμένων 
προϊόντων, “Beyond Meat”, προβαίνει σε συνεργασία με τον ηγέτη του 
κλάδου ταχυφαγείων “McDonald’s”, ως βασικός προμηθευτής για το 
νέο προϊόν φυτικού υποκατάστατος κρέατος “McPlant burger” της 
τελευταίας, ενώ η συνεργασία τους θα περιλαμβάνει και την ανάπτυξη 
αντίστοιχων προϊόντων, ως υποκατάστατα χοιρινού, αυγών και 
κοτόπουλου. Όμοια συνεργασία, της ίδιας εταιρείας (“Beyond Meat”) 
θα αφορά στην προμήθεια υποκατάστατων κρέατος για τις αλυσίδες ταχυφαγείων “KFC”, “Taco Bell” και “Pizza 
Hut” του ομίλου “Yum Brands”. Χαρακτηριστικό είναι, ότι ο Δ/νων Σύμβουλος της εταιρείας “Beyond Meat” 
χαρακτήρισε τις συγκεκριμένες συμφωνίες ως «τις σημαντικότερες που θα μπορούσε να επιτύχει ποτέ κανείς στον 
κλάδο τους». 
 Επισημαίνεται ότι η πρώτη αλυσίδα ταχυφαγείων που υιοθέτησε φυτικά υποκατάστατα κρέατος στο 
μενού burgers που προσέφερε, ήταν η “White Castle”, η οποία σε συνεργασία με την έτερη μεγάλη εταιρεία 
παραγωγής τοιαύτων προϊόντων “Impossible Foods”, είχε προσφέρει το 2018 το προϊόν “Impossible Slider”, ενώ 
ευθύς αμέσως, το 2019, είχε ακολουθήσει η “Burger King” με το προϊόν “Impossible Whopper”. 
 Εντυπωσιακό είναι εν προκειμένω το εύρημα σχετικής έρευνας που διεξήχθη τον Ιανουάριο τρέχοντος 
έτους, βάσει του οποίου το 1/3 των καταναλωτών ανέφεραν ότι αύξησαν την κατανάλωση φυτικών 
υποκατάστατων κρέατος, ενώ εξίσου υψηλός είναι ο αριθμός αυτών που δηλώνουν ότι σκοπεύουν να αυξήσουν 
την κατανάλωση τοιαύτων προϊόντων το προσεχές έτος. 
Πηγή: 
https://foodinstitute.com/focus/plant-based-meat-trend-continues-to-grow-among-major-industry-players/ 
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Διίστανται οι προτιμήσεις των καταναλωτών ως προς τους χώρους κατανάλωσης φυτικών υποκατάστατων 
κρέατος και γάλακτος 
 Πρόσφατες έρευνες αγοράς εταιρειών marketing καταδεικνύουν διαφοροποίηση των προτιμήσεων των 
καταναλωτών, ως προς τους χώρους κατανάλωσης φυτικών υποκατάστατων κρέατος και γάλακτος. Βασικό 
εύρημα αποτελεί ότι οι καταναλωτές προτιμούν την κατανάλωση φυτικών υποκατάστατων κρέατος σε χώρους 
εστίασης, ενώ αντιθέτως προτιμούν την κατανάλωση φυτικών υποκατάστατων γάλακτος κατ’οίκον.  
 Σε ότι αφορά στα γενικότερα ευρήματα των προαναφερθεισών ερευνών, γενικά για τις καταναλωτικές 
τάσεις σε υποκατάστατα κρέατος και γάλακτος, σταχυολογούνται τα ακόλουθα: 

- Το 80% των καταναλωτών τελούν πλέον εν γνώσει 
της ύπαρξης των συγκεκριμένων προϊόντων. 

- Το 70% έχουν ήδη δοκιμάσει φυτικά υποκατάστατα 
κρέατος και γάλακτος 

- Το 78% της κατανάλωσης φυτικών υποκατάστατων 
κρέατος πραγματοποιείται σε χώρους εστίασης, 
ενώ μόνον το 22% πραγματοποιείται κατ’οίκον.  

- Το 33% περίπου των καταναλωτών ανέφεραν ότι 
αύξησαν την κατανάλωση φυτικών υποκατάστατων 
κρέατος το 2020. 

- Ομοίως, το 33% περίπου των καταναλωτών 
ανέφεραν ότι θα αυξήσουν περαιτέρω την 
κατανάλωση φυτικών υποκατάστατων κρέατος και το 2022. 

- Το 39% των καταναλωτών ανέφεραν ότι σκοπεύουν να αυξήσουν την κατανάλωση burgers με φυτικά 
υποκατάστατα κρέατος το τρέχον έτος (2021). 

- To 93% της κατανάλωσης φυτικών υποκατάστατων γάλακτος πραγματοποιείται κατ’ οίκον. 
- Η κατανάλωση γάλατος σόγιας, ως πρώτο φυτικό υποκατάστατο γάλακτος που εμφανίστηκε στην αγορά, 

έχει πλέον ξεπεραστεί από την κατανάλωση γάλακτος αμυγδάλου ή άλλων ξηρών καρπών, ενώ 
καλπάζουσα βαίνει η κατανάλωση γάλακτος βρώμης, η παγκόσμια αγορά του οποίου αναμένεται να 
υπερβεί τα 2 δισ. δολ. ΗΠΑ μέχρι το 2026. 

- Το 55% των καταναλωτών ανέφεραν ως ισχυρό κίνητρο προκειμένου να καταναλώσουν υποκατάστατα 
κρέατος, εάν δεν υπολείπονται σε γεύση έναντι του φυσικού κρέατος. Η φράση-κλειδί εν προκειμένω, 
είναι «υποκατάσταση χωρίς θυσία [στη γεύση]» (“substitution without sacrifice”) σύμφωνα με τους 
ειδικούς. 

- Το 39% των καταναλωτών ανέφεραν ότι επιθυμούν τη διάθεση υποκατάστατων κρέατος/γάλακτος σε όλα 
τα φυσικά σημεία πώλησης, στοιχείο που καταδεικνύει των ενστερνισμό των εν λόγω προϊόντων στο 
διαιτολόγιό τους. 

Πηγή: 
https://www.smartbrief.com/original/2021/02/restaurants-vs-retail-breaking-down-consumers’-plant-based-
appetites 
 
 
 
 

https://www.smartbrief.com/original/2021/02/restaurants-vs-retail-breaking-down-consumers%E2%80%99-plant-based-appetites
https://www.smartbrief.com/original/2021/02/restaurants-vs-retail-breaking-down-consumers%E2%80%99-plant-based-appetites
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Το 10% της συνολικής αγοράς πρωτεϊνούχων τροφίμων αναμένεται να αγγίξουν τα φυτικής προέλευσης 
πρωτεϊνούχα τρόφιμα. 

Σύμφωνα με περιοδική έρευνα του ερευνητικού φορέα “Purdue-CME Group” σε κτηνοτροφικές μονάδες 
των ΗΠΑ, η πλειοψηφία των τελευταίων (55%) εκτιμά ότι τα τρόφιμα που θα περιέχουν φυτικής προέλευσης 
πρωτεΐνη θα συνιστούν έως και 10%, από μόλις 1,5% σήμερα, 
της συνολικής (αθροιστικά φυτικής και ζωικής προέλευσης) 
αγοράς πρωτεϊνούχων τροφίμων εντός των επομένων 5 ετών. 
Επίσης, ένα ποσοστό 15% των κτηνοτροφικών μονάδων εκτιμά 
ότι τα φυτικής προέλευσης πρωτεϊνούχα τρόφιμα θα 
αποτελούν άνω του 10% της συνολικής αγοράς πρωτεϊνούχων 
τροφίμων. Μία τέτοια εξέλιξη αναμένεται να έχει σοβαρές 
αρνητικές επιπτώσεις στα εισοδήματα των κτηνοτρόφων. 

Επισημαίνεται ότι ο φορέας “Purdue-CME Group” 
αποτελεί σύμπραξη του Πανεπιστημίου Purdue της Ιντιάνα και 
της εταιρείας “CME Group”, η οποία διαχειρίζεται το 
μεγαλύτερο παγκοσμίως χρηματιστήριο διαπραγμάτευσης και 
εμπορίας χρηματοοικονομικών παραγώγων, μεταξύ των οποίων και αγροτικών προϊόντων, με έδρα το Σικάγο. 
Πηγή: 
https://ag.purdue.edu/commercialag/ageconomybarometer/wp-content/uploads/2021/03/February-2021-Ag-
Economy-Barometer-1.pdf 
 
Η εταιρεία παραγωγής φυτικών υποκατάστατων ιχθυηρών “Gathered Foods” ανακοινώνει συνεργασία με την 
ελληνοαμερικανικών συμφερόντων αλυσίδα premium ταχυφαγείων “Bareburger” 

Η εταιρεία παραγωγής φυτικών υποκατάστατων ιχθυηρών “Gathered Foods”, η οποία παράγει τα 
προϊόντα “Good Catch”, ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας 
με τη γνωστή αλυσίδα premium ταχυφαγείων “Bareburger”, η 
οποία μάλιστα τυγχάνει ελληνοαμερικανικών συμφερόντων. 
Η συνεργασία ξεκινά σε πιλοτικό επίπεδο και για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε καταστήματα της 
αλυσίδας στις περιοχές της Νέας Υόρκης Astoria και 
Manhattan, ενώ αναμένεται να επεκταθεί σε πρόσθετες 
τοποθεσίες εντός της άνοιξης.  

Σημειωτέον ότι πρόκειται για την πρώτη συνεργασία 
τέτοιου είδους στις ΗΠΑ και αποδεικνύει τη διαρκώς 
διευρυνόμενη τάση για κατανάλωση φυτικής προέλευσης υποκατάστατων πάσης φύσεως ζωικών πρωτεϊνών. Τα 
προϊόντα “Good Catch” περιέχουν ως πρώτες ύλες αρακά, φακές, σόγια, φάβα, φασόλια κλπ.  

Η αλυσίδα “Bareburger”, η οποία ιδρύθηκε το 2009, είναι γνωστή για την περιβαλλοντική της ευαισθησία 
και την έμφαση στις βέλτιστες πρακτικές. Θεωρείται πρωτοποριακή στη διαμόρφωση της τάσης "better burger", 
δίνοντας έμφαση στην υψηλή ποιότητα, τα οργανικά συστατικά, τη διαφάνεια κ.λ.π. Η αλυσίδα διατηρεί 38 
καταστήματα σε διάφορες Πολιτείες των ΗΠΑ και έχει καταχωρηθεί ανάμεσα στα 10 πιο «βιώσιμα» εστιατόρια 
της χώρας.  
Πηγή: 
https://www.prnewswire.com/news-releases/gathered-foods-makers-of-good-catch-plant-based-seafood-
announces-partnership-and-new-menu-items-with-bareburger-301235687.html 

https://ag.purdue.edu/commercialag/ageconomybarometer/wp-content/uploads/2021/03/February-2021-Ag-Economy-Barometer-1.pdf
https://ag.purdue.edu/commercialag/ageconomybarometer/wp-content/uploads/2021/03/February-2021-Ag-Economy-Barometer-1.pdf
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Οι καταναλωτές κρέατος δίνουν μεγαλύτερη σημασία στην «καθαρή ετικέτα» και την τήρηση βέλτιστων 
περιβαλλοντικών αρχών προέλευσης 

Σε ένα περιβάλλον όλο και μεγαλύτερης αφθονίας φυτικών υποκατάστατων ζωικών πρωτεϊνών, όλο και 
περισσότεροι Αμερικανοί μειώνουν την κατανάλωση ζωικών 
πρωτεϊνών, ενώ αυξάνεται ο αριθμός όσων δίνουν μεγαλύτερη 
έμφαση στην «καθαρή ετικέτα» και την τήρηση βέλτιστων 
περιβαλλοντικών αρχών παραγωγής, σύμφωνα με σχετική έρευνα 
της “Packaged Facts”.  

Ως τρόφιμο με «καθαρή ετικέτα» λογίζεται αυτό που δεν 
έχει συντηρητικά και τεχνητά συστατικά, χωρίς αλλεργιογόνα, μη 
γενετικά τροποποιημένο, βιολογικό, με ήπια ή πολύ μικρή 
επεξεργασία ακόμα και τελείως φυσικό, αποτελούμενο από 
απλές, αναγνωρίσιμες πρώτες ύλες. 

H έρευνα κατέγραψε ότι ένα 49% των καταναλωτών στις 
ΗΠΑ θεωρούν σημαντικό το στοιχείο της «καθαρής ετικέτας», ενώ το 24% αδιαφορεί. Η προσήλωση στις βέλτιστες 
αρχές παραγωγής, τις οποίες ενσωματώνει ένα προϊόν «καθαρής ετικέτας», αποτελεί στοιχείο ταυτότητας για 
πολλούς καταναλωτές, ιδίως νεώτερης ηλικίας.  Για παράδειγμα, στον κλάδο της παραγωγής κρέατος, υπάρχει 
αυξανόμενη προτίμηση στα παράγωγα ελευθέρας βοσκής, γεγονός που οδηγεί σε μεγαλύτερες επενδύσεις στον 
εν λόγω κλάδο στις ΗΠΑ, δεδομένου ότι μέχρι τώρα η πλειοψηφία των συγκεκριμένων προϊόντων εισάγεται από 
το εξωτερικό.   
Πηγή: 
https://www.prnewswire.com/news-releases/clean-labels-and-ethnically-sourced-foods-are-mattering-more-to-
meat-eaters-reports-packaged-facts-301231200.html 
 
 
 


