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Το 90% των αμερικανών καταναλωτών διαβάζουν τις ετικέτες διατροφικών πληροφοριών στα 
τρόφιμα  

Το 90% των αμερικανών καταναλωτών διαβάζουν τις ετικέτες διατροφικών πληροφοριών στα τρόφιμα, 
σύμφωνα με το NPD Group. Τα σημαντικότερα στοιχεία για τα οποία αναζητούν πληροφορίες οι 
καταναλωτές είναι η περιεκτικότητα σε ζάχαρη και η θερμιδική αξία. Η 
αναζήτηση σχετικών πληροφοριών είναι πιο εύκολη για την καταναλωτή μετά 
την υιοθέτηση των νέων κανονισμών labelling της αρμόδιας ομοσπονδιακής 
Αρχής  FDA, βάσει των οποίων, οι εταιρείες υποχρεούνται να αναγράφουν τη 
θερμιδική αξία του προϊόντος σε μεγαλύτερο πλαίσιο, ενώ τα αναγραφόμενα 
σάκχαρα συμπεριλαμβάνουν και αυτά που προστίθενται κατά την επεξεργασία 
του προϊόντος.    

Η περιεκτικότητα του προϊόντος σε αλάτι και πρωτεΐνες είναι επίσης στην 
κορυφή της λίστας των σχετικών αναζητήσεων. Το 38% των καταναλωτών 
αναζητά πρώτα απ’ όλα την περιεκτικότητα σε αλάτι, με το 33% να αναζητά την 
αντίστοιχη σε πρωτεΐνες.  

Έκπληξη προκαλεί το γεγονός ότι, ενώ η περιεκτικότητα σε λίπη είναι 
σημαντική πληροφορία για μια μεγάλη μερίδα καταναλωτών, αισθητά 
μικρότερη μερίδα εξ αυτών αναζητά την περιεκτικότητα σε κορεσμένα λίπη. Σημειωτέον ότι με βάση τις 
νέες προδιαγραφές, έχει προστεθεί η περιεκτικότητα σε ποτάσιο, εξαιτίας της σημασίας της για την 
υγιεινή διατροφή, ένδειξη την οποία αναζητά συστηματικά το 9% των καταναλωτών σύμφωνα με την 
έρευνα του NDP.  

Πηγή:   
https://www.npd.com/wps/portal/npd/us/news/press-releases/2020/new-year-new-nutrition-facts-label-on-
food-most-us-consumers-read-the-nutrition-facts-label-and-the-top-items-they-look-for-are-sugars-and-
calories/  

 

 

 

 

mailto:ecocom-newyork@mfa.com
https://www.npd.com/wps/portal/npd/us/news/press-releases/2020/new-year-new-nutrition-facts-label-on-food-most-us-consumers-read-the-nutrition-facts-label-and-the-top-items-they-look-for-are-sugars-and-calories/
https://www.npd.com/wps/portal/npd/us/news/press-releases/2020/new-year-new-nutrition-facts-label-on-food-most-us-consumers-read-the-nutrition-facts-label-and-the-top-items-they-look-for-are-sugars-and-calories/
https://www.npd.com/wps/portal/npd/us/news/press-releases/2020/new-year-new-nutrition-facts-label-on-food-most-us-consumers-read-the-nutrition-facts-label-and-the-top-items-they-look-for-are-sugars-and-calories/


Αναμένεται τριπλασιασμός των διαδικτυακών πωλήσεων τροφίμων και ποτών έως το 2023 
 
Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου 
αλλάζει θεμελιωδώς τις καταναλωτικές 
συνήθειες.  
 
Ο μέσος, συστηματικός αγοραστής 
προϊόντων μέσω διαδικτύου, κατευθύνει το  
32,7% των χρημάτων που δαπανά για 
ηλεκτρονικές αγορές σε τέτοιου τύπου αγορές 
τροφίμων ποτών  και ποτών, σύμφωνα με 
σχετική έρευνα του “Acosta’s”. To 46% εξ 
αυτών παραγγέλνουν ηλεκτρονικά τα 
προϊόντα και μεταβαίνουν οι ίδιοι στα σημεία πώλησης για να τα παραλάβουν, ενώ το 26% τα 
παραλαμβάνουν κατ’ οίκον.  
 
Σύμφωνα με την ανωτέρω έρευνα, οι διαδικτυακές πωλήσεις τροφίμων και ποτών αναμένεται να 
τριπλασιαστούν έως το 2023, φθάνοντας τα 74 δισ. Δολ. ΗΠΑ. Η έρευνα καταγράφει τη σημαντική 
υπεροχή των λεγόμενων “millennials” αναφορικά με την προτίμηση στο διαδικτυακό εμπόριο τροφίμων 
και ποτών, με το 40% εξ αυτών να ξοδεύει διαδικτυακά το μεγαλύτερο ποσοστό των χρημάτων που 
διαθέτει για αγορές τροφίμων και ποτών, έναντι 37% της λεγόμενης “Gen Z”, 32% της λεγόμενης “Gen X” 
και 20% των λεγόμενων “Babyboomers”. 
 
Παρατήρηση Γραφείου ΟΕΥ Νέας Υόρκης:  
Για περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με το εν λόγω ζήτημα, παραπέμπουμε σε σχετική Έρευνα του 
Γραφείου μας, η οποία βρίσκεται ελεύθερα διαθέσιμη στον εξής σύνδεσμο: 
 http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/68741 
 
Πηγή:  
https://foodinstitute.com/focus/online-sales-to-triple  
 

Πέφτουν οι πωλήσεις γιαουρτιού στις ΗΠΑ  

Πτωτική τάση εμφανίζουν οι πωλήσεις γιαουρτιού στις 
ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι τα ράφια των super markets 
κατακλύζονται από νέες παραλλαγές του προϊόντος. Οι 
εταιρείες παραγωγής γιαουρτιού διατηρούν την αισιοδοξία 
τους, ποντάροντας σε καινοτόμα προϊόντα, σε αντίθεση με 
κάποιους αναλυτές που εκτιμούν ότι ανταγωνιστικά 
προϊόντα όπως οι μπάρες υγιεινής διατροφής πρόκειται να 
κερδίσουν μερίδιο αγοράς εις βάρος των προϊόντων 
γιαουρτιού. 

Οι πωλήσεις γιαουρτιού και συναφών προϊόντων έφθασαν 
στο ανώτερο σημείο τους το 2015, με αξία 9 δισ. δολ. ΗΠΑ. Το 2019 έπεσαν στα 8.2 δισ. δολ. ΗΠΑ, 
3,6% χαμηλότερα από το 2018, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας Mintel. Η ίδια εταιρεία εκτιμά ότι μέχρι 
το 2024 αναμένεται να γνωρίσουν περαιτέρω πτώση10%, με συνολική αξία πωλήσεων 7.4 δισ. δολ. 
ΗΠΑ. 
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Η εταιρεία Chobani -δεύτερη μεγαλύτερη σε μερίδιο αγοράς στις ΗΠΑ- εκτιμά ότι μόνο η εισαγωγή 
καινοτόμων προϊόντων και η στροφή σε φυτικές πρώτες ύλες, ως βάση για παραγωγή προϊόντων τύπου 
γιαουρτιού, μπορεί να αντιστρέψει την τάση. Παράλληλα, η εν λόγω εταιρεία επεκτείνεται σε παραγωγή 
άλλου τύπου προϊόντων, όπως ροφήματα βρώμης ή υποκατάστατα κρέμας για καφέδες.  
 
Ο βασικός λόγος για την ανωτέρω τάση αποδίδεται σε ανησυχίες αυξανόμενης μερίδας των 
καταναλωτών σχετικά με πιθανές επιπτώσεις των γαλακτοκομικών στην υγεία, καθώς και για τις 
συνθήκες μεταχείρισης των ζώων στις εγκαταστάσεις παραγωγής της πρώτης ύλης. Πρόσθετο λόγο 
συνιστά επίσης η τάση πολλών καταναλωτών να λαμβάνουν ως πρωινή τροφή προϊόντα που μπορεί 
κάποιος να τα καταναλώσει κινούμενος (λ.χ. μπάρες).  
 
Πηγή:  
https://www.dailydemocrat.com/2020/01/07/yogurt-sales-sour-as-us-breakfast-culture-changes/  
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