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Κύριες τάσεις: αύξηση της κατανάλωσης premium προϊόντων (premiumization), τυρί σε μορφή 

σνάκ, τυρί ως συστατικό σε ζεστά γεύματα, υγιεινή διατροφή, φυτικά υποκατάστατα τυριού 

Καθώς η αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου επιστρέφει στην κανονικότητα, μετά την απόσυρση των 

περιορισμών που είχαν επιβληθεί λόγω του Covid-19, οι προμηθευτές τυριού καλούνται να 

ικανοποιήσουν τις νέες προτιμήσεις των καταναλωτών, με βασικούς παράγοντες που τις καθορίζουν 

την «ευκολία» και την «απόλαυση». Παράλληλα, η εστίαση των αγοραστών στην υγιεινή διατροφή, 

καθώς και η συνεχιζόμενη τάση για εξωτικές και vegan επιλογές, έχουν επίσης αντίκτυπο στις 

αποφάσεις των εμπόρων λιανικής πώλησης. Τέλος, δεδομένης της αύξησης του πληθωρισμού και του 

κόστους ζωής, η σχέση ποιότητας/τιμής αναμένεται να παίξει επίσης σημαντικό ρόλο κατά το επόμενο 

έτος στις αγοραστικές αποφάσεις των καταναλωτών του Η.Β. αλλά και γενικότερα.  

Κατά τους τελευταίους 12 μήνες, με την πανδημία να περιορίζει ακόμη την καθημερινή ζωή, οι 

καταναλωτές συνέχισαν την τάση να αναβαθμίζουν τις καθημερινές περιστάσεις με προσιτές 

πολυτέλειες, με αποτέλεσμα οι πωλήσεις στην κατηγορία των τυριών πολυτελείας να έχουν αυξηθεί 

κατά 12% σε ετήσια βάση , πολύ περισσότερο από ότι για το καθημερινό τυρί, το οποίο σημείωσε 

άνοδο 1,6%, καθώς και οι συνολικές πωλήσεις τυριού, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 6,3%1. Οι κορυφαίες 

επιδόσεις σε αυτήν την κατηγορία  περιλαμβάνουν τα τυριά: σπέσιαλ Cheddar, μοτσαρέλα, κατσικίσιο 

                                                           
1 Στοιχεία Κantar 52 εβδομάδες έως 12.07.21 
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τυρί, καθώς και βρετανικά και ευρωπαϊκά μπλε τυριά, ενώ το Brie σημείωσε αύξηση κατά 7,3% και το 

Camembert κατά 5% σε ετήσια βάση .  

Παρά το γεγονός ότι οι εν λόγω καταναλωτικές συμπεριφορές εμφανίστηκαν κατά τα τη διάρκεια του 

lockdown αναμένεται ότι τα τυριά πολυτελείας θα συνεχίσουν να αποδίδουν καλά ακόμα και μετά την 

επιστροφή της κανονικότητας. 

Εξάλλου, στην αγορά του τυριού, οι πωλήσεις επεξεργασμένου τυριού αυξήθηκαν κατά 2,8%2 ενώ η 

επωνυμία φαίνεται να παίζει μεγαλύτερο ρόλο στην αύξηση 

των πωλήσεων, όπως καταδεικνύει το γεγονός ότι το μερίδιο 

της Mondelez International στην κατηγορία αυξήθηκε ταχύτερα 

από την υπόλοιπη αγορά κατά 4%.3 Ως εκ τούτου, σε 

περιόδους αβεβαιότητας, οι καταναλωτές φαίνεται να 

αναζητούν αναγνωρισμένες επωνυμίες που εμπιστεύονται και  

η τάση αναμένεται να συνεχιστεί και φέτος. 

Παράλληλα, η πανδημία επιτάχυνε την αυξημένη 

ευαισθητοποίηση και την επιθυμία των καταναλωτών για 

ποιοτικά προϊόντα βρετανικής παραγωγής, από εγχώριους και 

μικρούς παραγωγούς και για είδη delicatessen, καθώς 

επιθυμούν να εξερευνήσουν κάτι διαφορετικό ή ιδιαίτερο, τάση 

η οποία, με τη σειρά της, καθοδηγεί τη συμπεριφορά των 

λιανοπωλητών προς την προμήθεια περισσότερο 

εξειδικευμένων τυριών. 

 
Η αγορά προσυσκευασμένων τυριών συνέχισε να σημειώνει 
αύξηση όγκου πάνω από 12% έναντι της προπανδημίας 
περιόδου4. Ωστόσο, καθώς η πρώιμη δυναμική του Covid19 έφερε άνοδο των πωλήσεων καθημερινού 
τυριού σε κορμό (κεφάλι), το περασμένο έτος ήταν ιδιαίτερα αρνητικό για τις πωλήσεις του (μείωση 
όγκου πωλήσεων κατά 8% το 2021 έναντι του 2020, σε σύγκριση με αύξηση 6,5% όγκου σε σχέση με 
το 2019)5.  
Οι προοπτικές ήταν πιο ευνοϊκές για τους τομείς «πρακτικών» προϊόντων – τυρί σε φέτες, τριμμένο τυρί 
και σνακ τυριού – οι οποίοι όλοι σημείωσαν θετική ανάπτυξη, τροφοδοτούμενοι από τη μεγαλύτερη 
κινητικότητα του ρυθμού ζωής που επιστρέφει στα προ πανδημίας πρότυπα, με αποτέλεσμα ο τομέας 
των τυριών σε κομμάτι  όσο και του τριμμένου τυριού να έχουν σημειώσει ετήσια αύξηση άνω του 6%6 
(όγκος και αξία) κατά το πιο πρόσφατο έτος. Οι γρήγορες και εύκολες λύσεις γευμάτων έχουν 
αποτελέσει σημαντικό μέρος των προτιμήσεων των καταναλωτών τα τελευταία δύο χρόνια, τάση που 
αναμένεται συνεχιστεί καθώς ο κόσμος επιστρέφει στην κανονικότητα και επανέρχεται στους 
χρονικούς περιορισμούς της καθημερινότητας.  
 

1. Τυριά ως συστατικά συνταγής - Μαγειρική στο σπίτι και ζεστά γεύματα  

 
Η ποικιλία κυριαρχεί στον τομέα της σπιτικής μαγειρικής στην κατηγορία των τυριών, καθώς 
περισσότερο από 1000 τόνοι όγκου πωλήσεων υπολογίζεται ότι μετακινήθηκε από το Cheddar προς 
άλλους τύπους τυριών που χρησιμοποιούνται ως συστατικά συνταγής το 2021, έναντι του 2020. 

                                                           
2 Στοιχεία Κantar 52 εβδομάδες έως 12.07.21 
3
 Στοιχεία Nielsen, ετήσιες πωλήσεις 12 μήνου (ΜΑΤ) έως 01.01.2022 

4 Στοιχεία Κantar 52 εβδομάδες έως 25.12.21 έναντι αντίστοιχης περιόδου 2019 
5 Στοιχεία Κantar 52 εβδομάδες έως 25.12.21 έναντι αντίστοιχης περιόδου 2019 
6 Στοιχεία Κantar 52 εβδομάδες έως 25.12.21 έναντι αντίστοιχης περιόδου 2019 

12% Ετήσια ανάπτυξη πωλήσεων 

τυριών πολυτελείας  

(Στοιχεία Kantar, 7.20/7.21) 

 
Μετακίνηση 1000 τόνων σε όγκο 

πωλήσεων από τυρί Cheddar σε 

τυριά ως συστατικά συνταγής  

(στοιχεία Kantar, 12.20/12.21) 

 

14 % Αύξηση όγκου πωλήσεων των 

εναλλακτικών υποκατάστατων μη 

γαλακτοκομικής προέλευσης τυριών 

(στοιχεία IRI, 12.20/12.21) 

 

42,3% Αύξηση κατηγορίας τυριών 

για ζεστό φαγητό  

(10.21 έναντι προηγούμενων 2 ετών) 

 



  

3 
 

Έντονη ζήτηση των καταναλωτών για τυρί ως συστατικό μαγειρέματος εξακολουθεί να υπάρχει, 
περιλαμβάνοντας τυριά όπως μοτσαρέλα, χαλούμι, ρικότα, φέτα, και μασκαρπόνε, υπογραμμίζοντας 
περαιτέρω ότι οι καταναλωτές συνεχίζουν να είναι πιο τολμηροί στην αγορά και το μαγείρεμα τυριών. 
Από τα ευρωπαϊκά τυριά, η μοτσαρέλα και το τυρί σαλάτας είχαν κορυφαίες επιδόσεις το 2021, με τις 
πωλήσεις να αυξάνονται κατά 5% και 17% αντίστοιχα, ταχύτερα από το σύνολο του τυριού και του 
τυριού συνταγής7.  
 
Η τάση οικιακής μαγειρικής «τύπου εστιατορίου» στο σπίτι αναμένεται ότι θα συνεχιστεί, με σημαντικό 
ρόλο στην προώθηση τυριών να παίζουν τα κοινωνικά δίκτυα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία Bel 
UK, εκμεταλλεύτηκε την viral τάση του TikTok μέσα στο 2021 # BakedFeta8, με σκοπό να πείσει 
καταναλωτές και δημοσιογράφους για την αντικατάσταση της φέτας με τυρί Boursin («VIRAL TIK-TOK 
BAKED PASTA | Boursin Cheese, Better Than Feta...9») 
Η τάση του ζεστού τυριού, με το 61% των καταναλωτών να δηλώνει ότι έχει χρησιμοποιήσει τυρί ως 
συστατικό σε ένα ζεστό γεύμα, ανταποκρίνεται στην επιθυμία των καταναλωτών για τυρί ως κύριο 
συστατικό γεύματος –από ένα εορταστικό ορεκτικό μέχρι ένα απλό συνοδευτικό γεύματος ή αλμυρό 
σνακ.  
Το αυξημένο ενδιαφέρον για το μαγείρεμα στο σπίτι και το πιο 
υγιεινό φαγητό σημαίνει ότι η αγορά συνεχίζει να βλέπει 
ανάπτυξη στα προϊόντα προστιθέμενης αξίας, όπως το τριμμένο 
τυρί, καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι αναζητούν εύκολες 
λύσεις, τομέας όπου εστιάζει η δημιουργία νέων προϊόντων (New 
Product Development) για τους επόμενους 18 μήνες.  
Εν τω μεταξύ, το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των καταναλωτών για τη 
vegan διατροφή ή την τάση για ευελιξία έχει δει τους καταναλωτές 
να αντικαθιστούν τα παραδοσιακά γαλακτοκομικά τυριά με vegan 
τυριά, όπως δείχνει η αυξημένη ζήτηση για vegan εναλλακτικές 
επιλογές τυριού, οι οποίες χαρακτηρίζουν επίσης τους 
καταναλωτές με προφίλ «περιπετειώδη καλοφαγά» (“adventurous 
foodie”). 
 

2. Φυτικά υποκατάστατα τυριού 

Με το 14,2% των ενηλίκων (7,210 εκατομμύρια) στο Ηνωμένο 

Βασίλειο να ακολουθεί πλέον διατροφή χωρίς κρέας, 

αξιοσημείωτη αύξηση έχει σημειωθεί στον αριθμό των 

προμηθευτών, ακόμα και των παραδοσιακών εταιρειών που 

βασίζονται σε γαλακτοκομικά προϊόντα, που επενδύουν στον 

τομέα των  φυτικών υποκατάστατων τυριού.  

Παράλληλα, η πανδημία κάνοντας τους ανθρώπους να εστιάζουν 

στην υγεία και την ευημερία τους, βοήθησε στην αύξηση της 

ζήτησης για εναλλακτικές λύσεις φυτικής προέλευσης, οι οποίες 

είναι χαμηλότερες σε θερμίδες και περιεκτικότητα σε λιπαρά. 

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, προκειμένου να κερδίσουν τους αγοραστές, τα μη 
γαλακτοκομικής προέλευσης προϊόντα πρέπει να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των καταναλωτών 
σχετικά τόσο με τη γεύση όσο και με την ποιότητα, τομείς στους οποίους τα αντίστοιχα προϊόντα δεν 
ήταν πάντα επιτυχημένα. Ειδικά ως προς τα τυροκομικά, τα εναλλακτικά μη γαλακτοκομικής 
προέλευσης προϊόντα είχαν από καιρό τη φήμη ότι είναι κατώτερα από τα αντίστοιχα γαλακτοκομικά 

                                                           
7 Στοιχεία Κantar 52 εβδομάδες έως 16.12.21 έναντι αντίστοιχης περιόδου 2020 
8 https://www.thesun.co.uk/fabulous/16798826/how-to-make-tiktok-feta-pasta/  
9
 https://www.youtube.com/watch?v=eg29DoCoNl0  

10
 Εντοπίζεται στο σύνδεσμο: https://www.finder.com/uk/uk-diet-trends  

Αξιοποίηση της ζήτησης για 

τυρί-σνακ 

Οι καταναλωτικές συνήθειες 
έχουν εξελιχθεί προς την 
κατεύθυνση μεγαλύτερης 
ζήτησης για σνακ και εν 
κινήσει επιλογών, με σχεδόν 
ένα στους πέντε αγοραστές 
να αγοράζει σνακ τυριού για 
ενήλικες. Η κατηγορία σνακ 
έχει ταυτοποιηθεί ως μια 
πλατφόρμα καινοτομίας και 
ανάπτυξης νέων προϊόντων, 
τόσο από την άποψη του 
παραδοσιακού σνακ, στο 
σπίτι ή εν κινήσει, όσο και, 
για τους καταναλωτές που 
αναζητούν πιο υγιείς 
επιλογές σνακ, όπως vegan 
σνακ (π.χ. νέο φυτικό 
Babybel). 

 

https://www.thesun.co.uk/fabulous/16798826/how-to-make-tiktok-feta-pasta/
https://www.youtube.com/watch?v=eg29DoCoNl0
https://www.finder.com/uk/uk-diet-trends
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προϊόντα. Παράγοντες της εδώ αγοράς, βλέπουν τεράστιες ευκαιρίες για ανάπτυξη σε αυτόν τον τομέα, 
αλλάζοντας τις αντιλήψεις των καταναλωτών για το πόσο ποιοτικά και γευστικά μπορεί να είναι τα 
φυτικά προϊόντα, ως εναλλακτική λύση για τα γαλακτοκομικά.  
Η έντονη ζήτηση στον κλάδο των φυτικών υποκατάστατων αντικατοπτρίζεται στις επιδόσεις 
καθιερωμένων εμπορικών σημάτων, όπως το Vitalite Dairy Free Alternatives to Cheese (brand της 
εταιρείας Saputo Dairy UK), που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2019 και απέφερε αύξηση όγκου και 
εσόδων 130% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Επίσης, κατά το τελευταίο έτος, οι πωλήσεις των 
υποκατάστατων μη γαλακτοκομικής προέλευσης τυριών αυξήθηκαν κατά 14% σε όγκο (+13% αξία), 
σημαντικά υψηλότερα από το σύνολο των τυριών, λόγω της συνεχιζόμενης εισροής νέων πελατών 
στον κλάδο. Τέλος, η Mondelez International λάνσαρε την πρώτη της εναλλακτική λύση μαλακού τυριού 
Philadelphia φυτικής προέλευσης, τον περασμένο Ιανουάριο, με γνώμονα τη συνεχή και αυξανόμενη 
τάση προς φυτικά προϊόντα και με στόχο να προσεγγίσει το νεότερο κοινό που ακολουθεί πιο ευέλικτο 
τρόπο ζωής. Άλλα παρόμοια προϊόντα περιλαμβάνουν τα φυτικά Babybel και Nurissh υποκατάστατο 
Camembert της εταιρείας Bel UK, το Applewood Vegan τριμμένο της εταιρείας Norseland Ltd, κ.α. 
Τέλος το Primula Perfectly Plant, που κυκλοφόρησε φέτος είναι το πρώτο vegan εναλλακτικό τυρί 
επάλειψης σε πλήρως ανακυκλώσιμο σωλήνα συσκευασίας. 
 

3. Τάση για πιο υγιεινές επιλογές 

Κατά τα τελευταία δύο χρόνια, παρατηρήθηκε αυξανόμενη ευαισθητοποίηση για τα οφέλη του φαγητού 

και τάση για μεγαλύτερο έλεγχο των υλικών για την προετοιμασία φαγητού στο σπίτι, η οποία 

αντικατοπτρίζεται στην αγορά τόσο με την καλύτερη πορεία των μειωμένων σε λιπαρά εναλλακτικών 

λύσεων εντός της κατηγορίας τυριού (ετήσια μείωση των πωλήσεων μικρότερη από την ευρύτερη 

κατηγορία11), και στην αύξηση των μη γαλακτοκομικής προέλευσης τυριών, που ανέρχονται σε αξία 

πάνω από 41 εκατ. λίρες. 

Η μείωση θερμίδων παραμένει για πολλούς ένας δημοφιλής τρόπος διαχείρισης βάρους και αποτελεί 

ολοένα και περισσότερο επίκεντρο για νομοθετικές παρεμβάσεις. Στην κατηγορία  προσυσκευασμένων 

τυριών, το ελαφρύ σε λιπαρά καθημερινό τυρί, ανήλθε σε αξία 106,5 εκ.λίρες και αγοράστηκε από 

τέσσερα στα δέκα νοικοκυριά στο Η.Β12. 

Η εστίαση σε πιο υγιεινούς τρόπους ζωής συνεχίζει να αυξάνεται, με τα σνακ τυριού συχνά να 

προβάλλονται από τους καταναλωτές ως «καλύτερα από άλλα». Τα πακέτα συσκευασίας μπορούν να 

βοηθήσουν στη διαχείριση θερμίδων και τον έλεγχο μερίδας, καθώς πολλά από τα σνακ προϊόντα 

τοποθετούνται κάτω από το όριο των 100 kcal/μερίδα. 

Η τάση για πιο υγιεινό φαγητό δεν δείχνει κανένα σημάδι υποχώρησης. Μολονότι το τυρί δεν 

επηρεάζεται άμεσα από την νέα βρετανική νομοθεσία που αφορά τα τρόφιμα υψηλής περιεκτικότητας 

σε λιπαρά, ζάχαρη και αλάτι (High Fat Sugar Salt-HFSS)13, εν τούτοις η τήρηση των προβλέψεων του 

νέου Κανονισμού μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στα έτοιμα γεύματα με βάση το τυρί.  

4. Προκλήσεις στην βρετανική αγορά τυροκομικών 

Από την πλευρά της παραγωγής, σε συνδυασμό με τις συνεχιζόμενες επιπτώσεις του Covid-19, κατά 

το περασμένο έτος τόσο η γραφειοκρατία του Brexit όσο και ο αυξανόμενος πληθωρισμός έχουν 

επηρεάσει το κόστος παραγωγής και τις τιμές καταναλωτή στον κλάδο των τυροκομικών, όσο και 

γενικότερα. Ο κλάδος συνεχίζει να υφίσταται τον αντίκτυπο του Brexit, με αυξημένο κόστος παραγωγής 

και ελλείψεις προσωπικού σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού. Επιπλέον, κατά το 2021 οι τιμές του 

γάλακτος αυξήθηκαν σημαντικά, γεγονός που είχε αρνητικές επιπτώσεις στο κόστος των αγαθών, 

                                                           
11 IRI Total Grocer, 52 εβδομάδες έως 25.12.21 
12 Στοιχεία Κantar 52 εβδομάδες έως 26.12.21 
13 Νέοι κανόνες που διέπουν την τοποθέτηση και την προώθηση των τροφίμων HFSS (High Fat Sugar Salt) πρόκειται να τεθούν σε ισχύ στο Ηνωμένο Βασίλειο 
τον Οκτώβριο του 2022, οι οποίοι θα επιβάλλουν περιορισμούς ως προς την προώθηση «ανθυγιεινών» προϊόντων 
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οδηγώντας σε αυξήσεις τιμών σε όλο το εύρος των προϊόντων. Παράλληλα, όπως και στην υπόλοιπη 

αγορά, παρατηρούνται σημαντικές αυξήσεις σε αρκετούς άλλους βασικούς παράγοντες εισροών, όπως 

η συσκευασία, τα υλικά, η εργασία, η μεταφορά και η αποθήκευση. Τέλος, μετά την αποχώρηση του 

ΗΒ από την ΕΕ, οι υπάρχουσες πωλήσεις απευθείας στους καταναλωτές της ΕΕ δεν ήταν πλέον 

βιώσιμες, λόγω του κόστους και των διαδικασιών που εφαρμόζονται σε επίπεδο αποστολής, με 

αποτέλεσμα  ορισμένες εταιρείες να δημιουργήσουν πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου σε χώρες ΕΕ.  

Ως προς την κατανάλωση, το φαινόμενο Brexit θεωρείται ότι έχει κάνει τους καταναλωτές να αναζητούν 

ολοένα και περισσότερο βρετανικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένου του τυριού. Παράλληλα, οι 

προκλήσεις γύρω από τον Covid19 αύξησαν την πόλωση σε ότι αφορά το διαθέσιμο εισόδημα των 

νοικοκυριών, με αποτέλεσμα το ζήτημα για τους λιανοπωλητές να είναι πώς να συνδυάσουν την 

προσφορά προϊόντων σε προσιτές τιμές για τους καταναλωτές με χαμηλότερα εισοδήματα, ταυτόχρονα 

με την προσφορά premium ειδών για εύπορους αγοραστές. Ειδικότερα, ορισμένες ομάδες αγοραστών 

φαίνεται να διαθέτουν μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη μετά την πανδημία, καθώς δεν έχουν ξοδέψει 

χρήματα σε διακοπές, ταξίδια, κλπ και αναζητούν premium προϊόντα, ενώ, υπάρχουν, αντίθετα, 

κατηγορίες καταναλωτών που έχουν χάσει θέσεις εργασίας και αντιμετωπίζουν σημαντικές οικονομικές 

προκλήσεις. Αυτή η ομάδα θα αναζητήσει πιο προσιτές προσφορές και επιλογές προϊόντων που θα 

είναι οικονομικά βιώσιμες σε ένα πληθωριστικό περιβάλλον.  

Το αυξανόμενο κόστος ζωής αναμένεται γενικότερα να έχει τη μεγαλύτερη επιρροή στη συμπεριφορά 

των αγοραστών για το επόμενο έτος και ενδέχεται να παρατηρηθεί πόλωση στις αγορές, καθώς οι 

αγοραστές υιοθετούν μια ποικιλία τακτικών για τη διαχείριση των δαπανών τους -αγορές προϊόντων με 

καλύτερη σχέση ποιότητας/τιμής (value for money), όπως μικρές απολαύσεις και περισσότερα 

προϊόντα premium, ενώ ταυτόχρονα περιορίζουν τα μεγάλα έξοδα και το φαγητό έξω.  

Με τον πληθωρισμό να ανέρχεται στο υψηλότερο ποσοστό των τελευταίων 30 ετών και το κόστος ζωής 

για αγορά τροφίμων, οικιακή θέρμανση, κ.α.,  να αυξάνεται απότομα, οι καταναλωτές συνειδητοποιούν 

όλο και περισσότερο την ανάγκη καλύτερης διαχείρισης των εξόδων για αγορά τροφίμων.  Οι έξυπνες 

συμπεριφορές αγορών που υιοθετήθηκαν κατά τη διάρκεια προηγούμενων περιόδων οικονομικής 

αβεβαιότητας, οδήγησαν τους αγοραστές να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην σχέση ποιότητας/τιμής 

και να κάνουν αγορές που σε συνδυασμό με πολυχρηστικά βασικά τρόφιμα να ικανοποιούν 

περισσότερα γεύματα. Καθώς ο πληθωρισμός των τιμών των τροφίμων συνεχίζει να αναπτύσσεται, 

αναμένεται ότι αυτή η τάση να συνεχιστεί.  

5. Προοπτικές για το 2022-23 

Μετά το ρεκόρ πωλήσεων λιανικής παντοπωλείου και τυριών το 2020 και το 2021, οι καταναλωτές 

επιστρέφουν σιγά-σιγά σε ορισμένες από τις παλιές τους συνήθειες, ενώ ταυτόχρονα ενσωματώνουν 

κάποιες νέες που έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Έτσι, η κατανόηση της 

αγοραστικής συμπεριφοράς είναι ζωτικής σημασίας για τους παραγωγούς και τους λιανοπωλητές 

προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τις πωλήσεις τυριών. Για το 2022, προβλέπεται ότι οι βασικές τάσεις 

θα είναι :  

 Το τυρί ως πηγή πρωτεΐνης, με τους καταναλωτές να το αναζητούν ως εναλλακτική λύση του 

κρέατος. Η κατηγορία τυριών ζεστής κατανάλωσης επωφελείται από αυτή την τάση, σημειώνοντας 

αύξηση 42,3%14, ενώ η τάση είναι ακόμη πιο έντονη για τα εναλλακτικά vegan τυριά , τα οποία 

αυξήθηκαν κατά 16%15.  

                                                           
14 IRI Major Multiples, 52 εβδομάδες έως 9.10.21 έναντι 2 προηγούμενα έτη 
15 Στοιχεία Κantar 52 εβδομάδες έως 26.12.21 έναντι προηγούμενου έτους 
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 Οι πληθωριστικές πιέσεις, καθώς ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε αναμένεται να φθάσει 

το 9 με 10% προς το τέλος του 2022. Το γεγονός αυτό θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στη βιομηχανία 

τροφίμων και ποτών, καθώς οι καταναλωτές, αντιμέτωποι με υψηλές τιμές, τείνουν σε αγορές 

φθηνότερων προϊόντων, αλλάζουν λιανοπωλητές, αγοράζουν περισσότερα είδη σε προσφορά ή 

απλά αγοράζουν λιγότερα είδη. Μια άλλη παρατηρούμενη επίδραση του πληθωρισμού είναι ότι η 

υγεία γίνεται λιγότερο σημαντική στις επιλογές των καταναλωτών. Η διασφάλιση της 

διαθεσιμότητας των βασικών τυριών, σε συνδυασμό με τη συνεχή καινοτομία, θεωρείται ότι θα 

είναι το κλειδί για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων καθώς η καινοτομία, καλύπτοντας 

ευρύτερο φάσμα αναγκών (π.χ. άνεση, υγεία, απόλαυση, κ.λπ. ) είναι γνωστό ότι οδηγεί σε 

μεγαλύτερες τιμές, τις οποίες οι καταναλωτές είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν. 

 Premiumization: παρότι μπορεί να ακούγεται αντιφατικό, ενώ οι τιμές των ειδών παντοπωλείου 

αυξάνονται και οι καταναλωτές γαλακτοκομικών μπορεί να επιλέξουν να αγοράσουν λιγότερες 

μονάδες τυριού, η τάση αυτή μπορεί να οδηγήσει την αγορά τυριών σε ανάπτυξη. Καθώς οι 

καταναλωτές που πιέζονται από το χρόνο επιστρέφουν στους χώρους εργασίας τους, θα είναι 

πρόθυμοι να πληρώσουν ένα premium για προϊόντα που τους εξοικονομούν χρόνο και 

προσπάθεια. Ως εκ τούτου, οι έμποροι λιανικής θα τείνουν να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη τυριών 

specialite που εμπνέουν τους καταναλωτές π.χ. συσκευασμένοι διαχωριστικοί δίσκοι με 

διαφορετικά τυριά (cheeseboards – τρία τυριά σε μία συσκευασία) οι οποίοι εξαλείφουν την 

ανάγκη του λιανοπωλητή να διαθέτει τρία ξεχωριστά προϊόντα. Τέλος, το 2022 θα επηρεαστεί σε 

μεγάλο βαθμό από την άφιξη των νέων κανονισμών για τα High Fat Salt Sugar και τη συνεχιζόμενη 

ζήτηση των καταναλωτών για περισσότερο υγιεινές λύσεις γευμάτων.  

Συμπερασματικά, με βάση τους διάφορους παράγοντες που αντιμετωπίζει ο κατηγορία των 

τυροκομικών αλλά και τις ευρύτερες προκλήσεις, το 2022 ήδη φαίνεται ότι θα είναι άλλη μια χρονιά 

αβεβαιότητας για τον κλάδο, με αποτέλεσμα η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα στις νέες συνθήκες 

να αποτελεί το κλειδί για την προώθηση τυροκομικών προϊόντων στην εξελισσόμενη βρετανική αγορά. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Μεγαλύτερες βρετανικές εταιρείες του κλάδου στο Η.Β. και κυριότερα brands 
Butlers Farmhouse Cheeses 
w: butlerscheeses.co.uk    
BRANDS: 
Blacksticks Blue 
Kidderton Ash 
Button Mill 

Bel UK Ltd 
w: bel-uk.co.uk 
BRANDS: 
Babybel® 
Boursin® 
Port Salut® 
The Laughing Cow® 
Nurishh 

Eatlean 
w: eatlean.com 
BRANDS: 
Eatlean 

Norseland 
w: norseland.co.uk  
BRANDS: 
Applewood 
Jarlsberg 
Mexicana 
Mexicana Extra Hot 
Ilchester 

Eurilait 
w: eurilait.co.uk 
BRANDS: 
Paysan Breton 
Soignon 
Alfresco 

Lactalis UK & Ireland 
w:lactalis.co.uk   
BRANDS: 
Galbani 
Président 
Leerdammer 
Seriously 
Seriously Spreadable 
Galloway 
Orkne 

 

Mondelēz International 
w: mondelezinternational.com  
BRANDS: 
Dairylea 
Philadelphia 

Primula Ltd 
w: primula.co.uk  
BRANDS: 

Primula 
 

Violife Foods 
w: violifefoods.com 
BRANDS: 
Le Rond Camembert 
Flavour 
Tex Mex Flavour Grated 
Epic Mature Cheddar 
Flavour Block 
Smoky Cheddar 
Flavour Slices 
VIOBLOCK 
Viocreme 

Wyke Farms 
w: wykefarms.com 
BRANDS: 
Ivy’s Reserve 
Wyke Farms 
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20 Πρώτα σε πωλήσεις τυριά  
 

 

 

 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ 2021 ΚΑΤΑΤΑΞΗ 2020 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ £ ΕΚ.
% 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

1 1 Cathedral City Saputo Dairy UK 289,1 −3,6

2 2 Philadelphia Mondelez 114,1 6,3

3 3 Dairylea Mondelez 107,3 7,2

4 4 Pilgrims Choice Ornua Foods 67,1 −20,5

5 5 Babybel Bel 57,7 −1,6

6 6 Strings & Things Kerry Foods 52,2 3,1

7 8
Dairylea 

Lunchables
Mondelez 37,8 17,5

8 7 Seriously Lactalis 37,6 −11,0

9 10 Galbani Lactalis 29,4 24,4

10 11 President Lactalis 23,4 11,6

11 12 Violife Arivia 23,2 15,5

12 13 Castello Arla Foods 21 8,1

13 16 Boursin Bel 20,7 17,1

14 9
The Laughing 

Cow
Bel 19,5 −19,7

15 17 Primula Kavli 19,1 9,5

16 14 Leerdammer Bel 19 3,2

17 15 Attack A Snak Kerry Foods 19 7,2

18 18 Saint Agur Savencia F&D 17,6 11,4

19 21 Applewood Norseland 14,7 44

20 24 Davidstow Saputo 11,2 20,1

2795,1 1,8

1557 2,1

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ 


