
ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ.

866 2nd Avenue, 11th floor, New York, NY 10017
Tel: 212-751-2404, Fax: 212-593-2278, E-mail: ecocom-newyork@mfa.gr

________________________________________________________________

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ/ΠΟΤΩΝ ΣΤΙΣ Η.Π.Α – (3) 

(12/11/2019) 

Ο  Γερουσιαστής της  Πολιτείας  Montana  απευθύνει  έκκληση  στο  Κογκρέσο  για  επαναφορά  της
σήμανσης χώρας προέλευσης στις ετικέτες προϊόντων ζωικής εκμετάλλευσης.

   Ο  Γερουσιαστής της  Πολιτείας  της Montana,  Jon

Tester,  απευθύνει  έκκληση  στο  Κογκρέσο,  να

επαναφέρει  τη  σήμανση  χώρας  προέλευσης  στα

προϊόντα  χοιρινού  και  βόειου  κρέατος,  ώστε  να
καθίσταται  δυνατό  για  τους  καταναλωτές  να
προβαίνουν  στην  επιλογή  και  αγορά  τους,  εν
γνώσει της χώρας προέλευσής τους. 

     Η σήμανση χώρας προέλευσης (Country-of-Origin Labeling - COOL) θεσμοθετήθηκε από το Κογκρέσο το

2002 και προέβλεπε υποχρέωση των εμπόρων για σαφή και ευδιάκριτη σήμανση της χώρας προέλευσης

για πολλά προϊόντα διατροφής, περιλαμβανομένου του βόειου κρέατος. Ωστόσο, πλήρης συμμόρφωση σε

ότι αφορά το βόειο κρέας δεν εφαρμόστηκε μέχρι τον Μάιο 2013.

    Η εν λόγω έκκληση του Γερουσιαστή για επαναφορά της σήμανσης για το βόειο και το χοιρινό κρέας,

γίνεται σε μία προσπάθεια ενίσχυσης της εγχώριας βιομηχανίας κρέατος προς την κατεύθυνση ανάκτησης

της ανταγωνιστικότητάς της στην εγχώρια αγορά.

Πηγή  :  
https://www.globenewswire.com/news-release/2019/11/01/1939697/0/en/Ranch-Group-Applauds-
Start-of-Congressional-Effort-to-Reinstate-Country-of-Origin-Labeling-for-Beef.html

      

Η πόλη της Νέας Υόρκης υιοθετεί νομοθεσία που απαγορεύει την πώληση Foie Gras από το 2020.

    Την  Τετάρτη 30/10/2019,  το Δημοτικό  Συμβούλιο της  Νέας Υόρκης  υιοθέτησε  νομοθεσία που
απαγορεύει την πώληση  foie gras  εντός των ορίων της πόλης, αρχής γενομένης από το 2020.  Η εν
λόγω απόφαση αναμένεται να επηρεάσει 1.000 περίπου εστιατόρια στην πόλη που προσφέρουν το
συγκεκριμένο έδεσμα πολυτελείας στο μενού τους, καθώς επίσης – όπερ και το σημαντικότερο – και
φάρμες που παράγουν το προϊόν, αρκετές εκ των οποίων βρίσκονται στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης
και προμηθεύουν τα εν λόγω εστιατόρια.
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     Αιτιολογία για την ψήφιση του Νόμου υπήρξε η ευρέως εμπεδωμένη  αντίληψη περί βάναυσης
μεταχείρισης  των  ζώων  από  τα  οποία  προέρχεται  το  προϊόν,  ήτοι  χήνες  και  πάπιες,  οι  οποίες
εξωθούνται σε ταχεία πάχυνση, με σκοπό τη γρήγορη σφαγή τους και αποκόμιση του συκωτιού τους
από το οποίο παρασκευάζεται το προϊόν.

    Ενδεικτική των αντιδράσεων που συγκέντρωσε
η εν  λόγω απόφαση,  είναι  αυτή  της  κας  Ariane
Daguin,  CEO  και  ιδρύτρια  της  εταιρείας
παραγωγής  foie  gras, “D’Artagnan”,  η  οποία
αναφέρει  ότι  οι  αιτιάσεις  της  απόφασης  περί
βάναυσης  μεταχείρισης  των  ζώων  είναι
εσφαλμένες. 

   Πέραν  δε  τούτου,  κατηγορεί  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  ότι  ούτε  ένα  μέλος  του  δεν  έκανε
προηγουμένως τον κόπο να επισκεφθεί οποιοδήποτε από τα εκτροφεία/φάρμες της Πολιτείας της
Νέας Υόρκης και να διαπιστώσει ιδίοις όμμασι την ανακρίβεια των ισχυρισμών.
        Σύμφωνα με την κα Daguin “Η απαγόρευση πώλησης foie gras  στην πόλη της Νέας Υόρκης θα έχει
ως αποτέλεσμα την απώλεια  άνω των  400 θέσεων εργασίας,  τις  οποίες  απασχολούνται  ως επί  το
πλείστον μετανάστες,  οι  οποίοι  θα απολέσουν την ελπίδα τους για κατάκτηση του “Αμερικανικού
Ονείρου”. “Επίσης, αν όντως το ζήτημα αφορά στην (κακή) μεταχείριση των ζώων, μέλημά μας θα
έπρεπε να είναι πρωτίστως οι εφαρμοζόμενες πρακτικές στις μεγάλες φάρμες και όχι στις μικρές”,
συμπλήρωσε η κα Daguin.
Πηγή:
https://www.townandcountrymag.com/leisure/dining/a29656584/new-york-city-foie-gras-ban-chef-
comments/     
https://www.eater.com/2019/10/2/20893463/new-york-city-foie-gras-ban-bill-foie-gras-farms-us     

       
Έρευνα της εταιρείας παραγωγής προϊόντων συσκευασίας “Tetra Pak" καταδεικνύει υψηλή 
προτεραιότητα των καταναλωτών σε θέματα σεβασμού του περιβάλλοντος.

     
    Όπως προκύπτει  από την  ετήσια  μελέτη,  με
τίτλο  “Index  2019”,  της  κορυφαίας  εταιρείας
παραγωγής  προϊόντων  συσκευασίας  Tetra  Pak,
τρεις  στους  πέντε  Αμερικανούς  καταναλωτές
πιστεύουν ότι η υγεία και ευεξία τους επηρεάζεται
σε  σημαντικό  βαθμό  από  τα  προβλήματα
επιβάρυνσης του περιβάλλοντος. 
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     Ιεράρχησαν δε ως πρώτη προτεραιότητά τους την επιδίωξή τους για κατανάλωση περισσότερων
προϊόντων  τροφίμων  και  ποτών  που  θα  παράγονται  με  λιγότερο  επιβλαβές  περιβαλλοντικό
αποτύπωμα, με μέλημά τους τόσο την υγεία αυτών των ιδίων, όσο και του περιβάλλοντος. Η εν λόγω
τάση θεωρείται ότι επηρεάζει τα μέγιστα τις πρακτικές τόσο των εταιρειών παραγωγής τροφίμων όσο
και αυτών παραγωγής προϊόντων συσκευασίας, όπως η εν λόγω εταιρεία.
     Η παραγωγή προϊόντων συσκευασίας φιλικών προς το περιβάλλον (sustainable packaging) έχει
σημειώσει σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια, καθώς σημειώνεται σημαντική πτώση στη χρήση
πλαστικού και η αντικατάστασή του από άλλα υλικά, όπως επαναχρησιμοποιούμενες συσκευασίες και
γυαλί.
    Σύμφωνα  πάντα  με  την  ίδια  μελέτη,  οι  εταιρείες   που  υιοθετούν  πρακτικές  φιλικές  προς  το
περιβάλλον, μπορούν να επηρεάσουν το 45% των καταναλωτών.
Πηγή:
https://www.fooddive.com/news/tetra-pak-study-ranks-environment-as-top-concern-for-consumers/
565999/     

Συνεχής και ισχυρή τάση ανόδου στην παραγωγή και κατανάλωση προϊόντων φυτικής προέλευσης. 

       Συστηματική αρθρογραφία στον ειδικό τύπο καταδεικνύει ισχυρή τάση ανόδου στην παραγωγή και
κατανάλωση προϊόντων με βάση συστατικά φυτικής προέλευσης (plant-based diets and food). 
    Αναφέρεται ενδεικτικά η αδιάλειπτη τάση ανόδου της αγοράς πρωτεϊνούχων προϊόντων, με βάση
συστατικά φυτικής προέλευσης, η οποία αναμένεται να αγγίξει τα 16,3 δισ. δολ. Η.Π.Α. έως το 2025.
     Ακολουθώντας τη σχετική τάση στις προτιμήσεις των καταναλωτών, συνεχής είναι η παρουσίαση
νέων ευρηματικών προϊόντων από την αμερικάνικη βιομηχανία τροφίμων.

Παρατίθενται σύνδεσμοι σε ενδεικτική αρθρογραφία  :  
https://lakeshoregazette.com/2019/11/11/plantbased-protein-market-to-reach-a-value-of-around-us-
16-3-bn-by-the-end-of-2025/ 

https://www.scmp.com/lifestyle/health-wellness/article/2186666/hottest-food-trend-right-now-isnt-
vegan-its-plant-based 

https://www.just-food.com/news/hain-celestial-plans-us-plant-based-relaunch_id142591.aspx 

https://lakeshoregazette.com/2019/11/11/organic-pea-protein-market-estimated-at-an-cagr-of-7-2-
2027/ 

https://www.dairyreporter.com/Article/2019/11/11/Miyoko-s-Creamery-wants-to-turn-dairy-farms-to-
plant-based-The-economy-is-changing 

https://galusaustralis.com/2019/11/61925/plant-based-meat-market-set-for-rapid-growth-forecst-
2019-2026-key-players-vbites-foods-limited-maple-leaf-foods-beyond-meat-vegetarian-butcher-
conagra-brands-inc-marlow-foods/ 
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https://thebeet.com/the-latest-plant-based-food-trends-at-fnce-2019/ 

Προβλέψεις της premium αλυσίδας Σούπερ – Μάρκετ Whole Foods για τις καταναλωτικές τάσεις στις
Η.Π.Α. το επόμενο έτος (2020).

      Η κορυφαία premium αλυσίδα Σούπερ – Μάρκετ “Whole Foods”, ανακοίνωσε τις καταναλωτικές
τάσεις  στον  κλάδο  τροφίμων  /  ποτών  για  το  επόμενο  έτος  (2020),  βάσει  εκτιμήσεων  50  εκ  των
κορυφαίων στελεχών  της,  τάσεις  οι  οποίες  αναμένεται  να  αποτελέσουν  τον  εναρκτήριο  λάκτισμα
παρουσίασης  νέων,  ευρηματικών  προϊόντων,   πρωτοποριακών  γεύσεων  και  υιοθέτησης  νέων
επιχειρηματικών πρακτικών.
          Οι τάσεις περιλαμβάνουν:
- Επιθυμία των καταναλωτών να γνωρίζουν “την ιστορία” πίσω από το προϊόν, ήτοι την προέλευσή του,
   τη διαδικασία παραγωγής του, αν αποτελεί προϊόν αγρανάπαυσης κ.λ.π.
- Υιοθέτηση χρήσης νέου είδους αλεύρων κατά την παραγωγή αρτοσκευασμάτων, όπως φυτικά άλευρα
   και άλευρα φρούτων, “σούπερ άλευρα” που θα περιλαμβάνουν περισσότερες πρωτεΐνες και φυτικές 
   ίνες κ.λ.π.
- Αύξηση κατανάλωσης προϊόντων υπό τη μορφή έτοιμου γεύματος, υπό τη μορφή snacks ή έτοιμου
   γεύματος (grab-and-go), τα οποία όμως θα πρέπει να περιέχουν φρέσκα συστατικά.
- Παρουσίαση νέου τύπου προϊόντων που θεωρούνται επιβλαβή για την υγεία, όπως burgers, πίτσες,
   τηγανιτές κροκέτες, ώστε να περιλαμβάνουν πλέον σε μεγάλο βαθμό και υγιεινά συστατικά, όπως 
   εναλλακτικά άλευρα (βλ. παραπάνω), βιολογικά υλικά, φυτικά συστατικά, ακολουθώντας τη σχετική 
   τάση (βλ. παραπάνω είδηση).
   κ.ά.
Πηγή  :  
https://foodindustryexecutive.com/2019/10/whole-foods-predicts-the-top-food-and-beverage-trends-
of-2020/ 
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