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Τάσεις 2020 στην αγορά τροφίμων και ποτών του                              
Ηνωμένου Βασιλείου 

 

Υγεία και ευεξία 

Η τάση για πιο υγιεινό τρόπο ζωής μεταφράζεται σε αυξανόμενη ζήτηση από πλευράς 
αγοραστών για γνώση και κατανόηση των συστατικών των τροφίμων και των ποτών που 
καταναλώνουν, ωθώντας αντίστοιχα τη βιομηχανία στο να καινοτομεί με την εισαγωγή στην 
αγορά προϊόντων που περιέχουν λιγότερα σάκχαρα και πρόσθετα και περισσότερα φυσικά 
συστατικά. Καθώς στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει κουλτούρα «τσιμπολογήματος» (snacking), 
η πίεση γίνεται ιδιαίτερα αισθητή στον τομέα του σνακ / φαγητού για κατανάλωση καθ’οδόν 
(on the go), όπου η βιομηχανία έχει ήδη ανταποκριθεί με πληθώρα υγιεινότερων 
εναλλακτικών, χωρίς πάντως να έχει επιτευχθεί ο προαιρετικός στόχος που έθεσε η υπηρεσία 
Δημόσιας Υγείας της Αγγλίας (Public Health England) για μείωση της ζάχαρης στα τρόφιμα και 
ποτά κατά 20% μέχρι το 2020 σε σχέση με το επίπεδο του 2015.  

 

Λειτουργικές τροφές 

Στο πλαίσιο της τάσης για πιο υγιεινό τρόπο ζωής εμπίπτει και η αναζήτηση από πλευράς 
καταναλωτών, τροφίμων και ποτών που εξυπηρετούν έναν ουσιαστικότερο στόχο από την 
απλή πρόσληψη ενέργειας. Εμβληματικά προϊόντα της κατηγορίας, αυτά που συμβάλλουν 
στην υγεία του πεπτικού συστήματος (gut health), αλλά και μια εντυπωσιακή γκάμα 
προϊόντων κανναβιδιόλης (CBD) που προωθούνται από τις παραγωγούς εταιρείες ως 
βοηθήματα για χαλάρωση, ύπνο, φλεγμονές, κλπ. 

Φυτικές ίνες, πρωτεΐνη και ινουλίνη είναι λέξεις-κλειδιά που κυριάρχησαν τον προηγούμενο 
χρόνο και αναμένεται να συνεχίσουν να απασχολούν καταναλωτές και βιομηχανία στο πεδίο 
των λειτουργικών τροφών. Αυξανόμενο ενδιαφέρον παρατηρείται για τα προσαρμογόνα 
βότανα (adaptogens), που υποστηρίζεται ότι συμβάλλουν στην αντίσταση του οργανισμού σε 
αγχογόνους παράγοντες. 

Αντίστοιχα εκτιμάται ότι το 2020 θα εμπεδωθεί η στροφή των καταναλωτών σε φυσικά 
τονωτικά ποτά, γεγονός που θα δώσει ώθηση για την ανάδειξη μιας νέας γενιάς ενεργειακών 
ποτών που θα περιέχουν φυσικά συστατικά, νέων λειτουργικών χυμών, έτοιμου για 
κατανάλωση καφέ και καφέ κρύας απόσταξης (cold brew). 
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Βιωσιμότητα 

Η βιομηχανία τροφίμων και ποτών βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης για τη βιωσιμότητα, 
με τις εταιρείες να δημιουργούν φιλικότερες στο περιβάλλον συσκευασίες και να περιορίζουν 
τη χρήση του πλαστικού. Ιδιαίτερη ανάπτυξη παρατηρείται στις καινοτόμες 
βιοαποικοδομήσιμες (biodegradable) συσκευασίες που έχουν ήδη αρχίσει να 
χρησιμοποιούνται από τον εγχώριο και το διεθνή ανταγωνισμό, με τον οποίο χρειάζεται να 
συμβαδίσουν και οι ελληνικές επιχειρήσεις. 

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η τάση για οργανικά τρόφιμα, που εκτιμάται ότι θα συνεχίσει 
ανοδικά το 2020. 

 

Ειδική δίαιτα 

Λόγω της αυξανόμενης ζήτησης, η βιομηχανία τροφίμων καινοτομεί συστηματικά και θα 
εξακολουθήσει να εμπλουτίζει τις προτάσεις της σε προϊόντα που ανταποκρίνονται σε ειδικές 
δίαιτες, π.χ. τρόφιμα και ποτά για χορτοφάγους (vegan / vegetarian), προϊόντα «χωρίς» (χωρίς 
γλουτένη, χωρίς λακτόζη, χωρίς αλλεργιογόνα, κλπ.), προϊόντα halal και kosher. 

 

Προσωποποίηση 

Στο πλαίσιο μιας ολιστικής προσέγγισης για την ευεξία και με την τεχνολογία να το καθιστά 
εφικτό, οι καταναλωτές θέλγονται από τη δυνατότητα διαμόρφωσης της διατροφής τους με 
βάση τον ατομικό τους κώδικα DNA. Στο ΗΒ 42% των καταναλωτών δηλώνουν ενδιαφέρον για 
προσωποποιημένη διατροφή, ενώ υπάρχουν ήδη εταιρείες που ανταποκρίνονται στη ζήτηση. 

 

 

 

 

 

Με πληροφορίες από το περιοδικό Speciality Food Νοεμβρίου / Δεκεμβρίου 2019.  


