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Η κϊτωθι ϋρευνα, η οπούα ςυνδυϊζει τα αποτελϋςματα ερευνών του
Ομοςπονδιακού Υπουργεύου Διατροφόσ και Γεωργύασ για τα ϋτη 2017 και 2018
(https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Broschueren/Ernaehrungsrepo
rt2017.pdf?__blob=publicationFile,
https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/Broschueren/Ernaehrungsrepor
t2018.pdf?__blob=publicationFile), καταγρϊφει τισ διατροφικϋσ ςυνόθειεσ ςτην
Γερμανύα, αποτυπώνοντασ ςε ποςοςτϊ τϊςεισ, προτιμόςεισ και εξελύξεισ ςτην
διατροφό του πληθυςμού. Για την παρούςα ϋρευνα, η οπούα διεξόχθη από το
Ινςτιτούτο Έρευνασ τησ Κοινόσ Γνώμησ forsa, ερωτόθη δεύγμα πληθυςμού
χιλύων περύπου πολιτών, ανδρών και γυναικών, ϊνω των 14 ετών. Οι ερωτόςεισ
που κλόθηκαν να απαντόςουν οι ςυμμετϋχοντεσ αφορούςαν, τόςον τισ
διατροφικϋσ, όςον και τισ αγοραςτικϋσ τουσ ςυνόθειεσ, ςχετικϊ με τα εύδη
διατροφόσ.
Για λόγουσ ςύγκριςησ και πληρϋςτερησ καταγραφόσ, τα αποτελϋςματα
των δύο τελευταύων ερευνών, 2017 και 2018, παρατύθενται παρϊλληλα και
ςυνοπτικϊ ςτισ ακόλουθεσ ενότητεσ.
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ΔΙΑΣΡΟΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ
ΓΕΤΜΑΣΩΝ


λαχανικϊ (82%) εν ςυγκρύςει με

63% των γυναικών προτιμούν

τουσ κατούκουσ των δυτικών

εύκολα και ταχεύασ παραςκευόσ

ομοςπονδιακών

γεύματα, ποςοςτό που εύναι

κρατιδύων(73%).

αρκετϊ μεγαλύτερο ςε ςχϋςη με
το αντύςτοιχο


τουσ περιςςότερα φρούτα και



Η κατανϊλωςη καφϋ και τςαγιού
προτιμϊται

των ανδρών

από

ανθρώπουσ

(46%).

μεγαλύτερησ ηλικύασ (60 ετών

54% των κατούκων μεγϊλων

και

πόλεων ϋναντι 40% μικρότερων

προςεγγύζει το 97%.

ϊνω)

ςε

ποςοςτό

που

πόλεων προτιμούν τα εύκολα και
ταχεύασ παραςκευόσ γεύματα.



Το 96% των γυναικών θεωρεύ
εξαιρετικϊ

ςημαντικό

την

υγιεινό διατροφό ςε ςχϋςη με το
88% των ανδρών.


Οι κϊτοικοι των ανατολικών
γεωγραφικών

διαμεριςμϊτων

διατρϋφονται πιο υγιεινϊ ςε
ςχϋςη με τουσ κατούκουσ των
δυτικών

γεωγραφικών

διαμεριςμϊτων, καθώσ οι πρώτοι
καταναλώνουν

καθημερινϊ

γλυκϊ, ςε ποςοςτό 11%, ενώ οι



Η πλειοψηφύα των γυναικών

δεύτεροι

ςε

ποςοςτό

23%.

εμφανύζεται πλϋον ευςυνεύδητη

Επύςησ

οι

κϊτοικοι

των

ςτισ αγορϋσ τουσ εν ςχϋςει με

ανατολικών

ομοςπονδιακών

κρατιδύων
περιλαμβϊνουν

Γερμανύασ
ςτα

γεύματα

τουσ

ϊνδρεσ.

προτιμούν

Οι

γυναύκεσ

προώόντα

με

βιολογικό ςφραγύδα ςε ποςοςτό
0

58% ϋναντι 39% των ανδρών, με

ςημαντικό

την

ύπαρξη

ςφραγύδα δύκαιου εμπορύου ςε

αντύςτοιχησ ετικϋτασ.

ποςοςτό 52% ϋναντι 35% και
ετικϋτα για την ορθό μεταχεύριςη
των ζώων ςε ποςοςτό 52%
ϋναντι 40% αντιςτούχωσ .


Ωςτόςο περιςςότερεσ γυναύκεσ
απ’ ό,τι ϊνδρεσ καταναλώνουν
καθημερινϊ γλυκϊ, ςε ποςοςτό



20% και 17% αντιςτούχωσ.

Η πλειονότησ των Γερμανών
(71%) κατατϊςςει τα προώόντα
φυτικόσ προϋλευςησ ςτισ τροφϋσ
υψηλόσ διατροφικόσ αξύασ και τα
θεωρεύ ιδιαιτϋρωσ ςημαντικϊ.

ΓΕΤΗ ΚΑΙ ΤΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΣΡΟΥΗ



Οι

Γερμανού

προτιμούν

το

το

όμιςυ

των

φαγητό τουσ πρωτύςτωσ νόςτιμο

ερωτηθϋντων

(47%),

ςτην

(99%) και κατϊ δεύτερον υγιεινό

αγορϊζει

(89%). Το όμιςυ και ϊνω των

Σχεδόν
ϋρευνα

του

2017,

προώόντα ζωικόσ προελεύςεωσ

ερωτηθϋντων

μεριμνώντασ

προϋρχονται

απλό και γρόγορη προετοιμαςύα

από ζώα, τα οπούα ϋχουν τύχει

για τα γεύματϊ τουσ, ιδιαιτϋρωσ

ορθόσ μεταχεύριςησ. Το 2015 το

μεταξύ των ηλικιών 19-29 ετών

ποςοςτό αυτό ϋφθανε το 1/3

(72%). Αντιθϋτωσ, για ηλικύεσ

(36%). Το 2017, η πλειονότητα

ϊνω

των Γερμανών (90%) φϋρεται

προπαραςκευαςμϋνα

διατεθειμϋνη

εύναι ολιγότερον ςημαντικϊ. Tο

περιςςότερα

να

να

δαπανϊ

χρόματα

για

(55%)

των

προτιμϊ

60,

τα
γεύματα

ποςοςτό των ανθρώπων, ηλικύασ

προώόντα ζωικόσ παραγωγόσ με

κϊτω

πιςτοπούηςη ορθόσ μεταχεύριςησ

προτιμούν προπαραςκευαςμϋνα

των ζώων. Tα τρύα τϋταρτα των

και

ερωτηθϋντων (79%) θεωρούν

ανόλθε ςε 41% το 2016, (ϊυξηςη

ςημαντικό

9% ϋναντι 2015), ενώ το 2017

ό

ιδιαιτϋρωσ

των

30

κατεψυγμϋνα

ετών,

που

προώόντα

1

πϊνω από το όμιςυ αυτών

καθημερινό

καταναλώνουν

μαγειρεύει δύο με τρεισ φορϋσ

κατεψυγμϋνη





ευχϊριςτα
πύτςα

εβδομαδιαύωσ, ενώ μόλισ το 6%

προπαραςκευαςμϋνο γεύμα (19-

μαγειρεύει 1 φορϊ την εβδομϊδα

29 ετών: 60%, 14-18 ετών 54%).

και το 9% καθόλου. Επύςησ, η

Στο καθημερινό διαιτολόγιο των

διαφοροπούηςη

Γερμανών

καταναλωτών

φύλων εμφανύζεται ςημαντικό

προηγεύται το κρϋασ με ποςοςτό

αναφορικϊ με τον χρόνο που

53%,

διαθϋτουν ςτην κουζύνα: 54%

ζυμαρικϊ

με

μεταξύ

των

ψϊρι

(15%),

καθημερινϊ, ενώ αυτό ιςχύει για

πατϊτεσ (14%) και πύτςα (13%).

μόλισ το 31% των ανδρών.

Οι μεγαλύτερησ ηλικύασ Γερμανού

Επύςησ 14% των ανδρών ϋναντι

καταναλωτϋσ, εύναι ιδιαιτϋρωσ

3%

ευαιςθητοποιημϋνοι ςε θϋματα

μαγειρεύουν ποτϋ. Ωσ προσ την

υγιεινόσ διατροφόσ. Ενδεικτικό

ηλικύα, 51% των ερωτηθϋντων

εύναι ότι , η ηλικιακό ομϊδα κϊτω

ϊνω των 60 ετών μαγειρεύει

των 18 ετών θεωρεύ ςημαντικό

καθημερινϊ. Το ποςοςτό ωςτόςο

την

ςε

αυτών που αντλούν ικανοπούηςη

οι

από την μαγειρικό ςτισ ηλικύεσ

ηλικιωμϋνοι ϊνω των 60 ετών ςε

αυτϋσ εύναι χαμηλότερο (66%),

ποςοςτό 96% αντιςτούχωσ.

ϋναντι

(16%),

ςούπεσ

υγιεινό

διατροφό

81%,

ενώ

Σύμφωνα με την ϋρευνα (2018),
η παραςκευό φαγητού ςτο ςπύτι
αποτελεύ ςυχνό και ευχϊριςτη
εναςχόληςη για τα γερμανικϊ
νοικοκυριϊ. Ειδικότερα, ¾ των
ερωτηθϋντων ϊνω των 14 ετών
δηλώνουν

ότι

μαγειρεύουν

των

μαγειρεύει

γυναικών

του

δεν

αντιςτούχου

ποςοςτού ςτισ ηλικύεσ από 19-29

ΤΦΝΟΣΗΣΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΣΟ ΣΑ
ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΑ

γυναικών

των

ποςοςτό 38%, λαχανικϊ (20%),

ποςοςτό



38%

ϊλλο

ϋπονται

ό

βϊςη,

ετών (76%).


Ακόμη, ανϊλογα με το μϋγεθοσ
του νοικοκυριού αλλϊζει και η
διϊθεςη

για

καθημερινό

μαγειρικό. Όςο μεγαλύτερο το
νοικοκυριό, τόςο εντονότερη η
διϊθεςη

για

μαγειρικό

και

αντιςτρόφωσ.

ευχϊριςτα. 43% μαγειρεύει ςε

2
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ΠΟΤ

ΓΕΤΜΑΣΙΖΟΤΝ

ΟΙ

ΓΕΡΜΑΝΟΙ; ΓΕΤΜΑΣΑ ΕΝΣΟ &



Όςον αφορϊ τουσ εργαζόμενουσ,
56%

καταναλώνει

γεύματα

ΕΚΣΟ ΠΙΣΙΟΤ


Ποςοςτό 69% των ερωτηθϋντων
μαγειρεύει

και

καθημερινϊ

ςτο

αρϋςκεται

γευματύζει
ςπύτι.

43%

ενύοτε

να

καταναλώνει μικρϊ ό μεγϊλα
γεύματα εκτόσ οικύασ: 23% των
Γερμανών
μικρογεύματα

αγορϊζει
και

ϋτοιμα

ψωμϊκια τουλϊχιςτον μύα φόρα
τη βδομϊδα, ενώ 20% γευματύζει
τουλϊχιςτον

μύα

φορϊ

εβδομαδιαύωσ εκτόσ οικύασ. 74%
γευματύζει το λιγότερο μια φορϊ
τον μόνα ςε εςτιατόριο, ενώ

Στην ϋρευνα του 2017, ςημειώθηκε

μόλισ το 5% των ερωτηθϋντων

μικρό

δεν

τϊςησ των Γερμανών προσ την

γευματύζει

εςτιατόρια.

ποτϋ

ςε

αλλϊ

ενδεικτικό

καθημερινό

αλλαγό

προετοιμαςύα

γευμϊτων. Το

2015

41%

των

Γερμανών μαγεύρευε καθημερινϊ,
ενώ το επόμενο ϋτοσ το ποςοςτό
μειώθηκε
Σχετικϊ
ποςοςτό

ελαφρώσ
ςταθερό
των

ςτο

39%.

παρϋμεινε

το

ερωτηθϋντων,

οι

οπούοι δεν μαγειρεύουν καθόλου
(12% το 2015 ϋναντι 11% το 2016).
Ποςοςτό 89% τησ ηλικιακόσ ομϊδασ
14-18 ετών δηλώνει ότι μαγειρεύει
ευχϊριςτα. Ωσ προσ τη ςυχνότητα
μαγειρϋματοσ, ωςτόςο, μόνο το 1/5
εξ αυτών μαγειρεύει καθημερινϊ,
ενώ ςχεδόν το 1/3 δεν μαγειρεύει
καθόλου.

4

παραςκευαςμϋνα ςτο ςπύτι, 19%

Οι ϊνδρεσ ξοδεύουν περιςςότερα

επιςκϋπτεται ταχυφαγεύα, 13%

χρόματα για μεςημεριανό γεύμα

καταναλώνει κϊτι πρόχειρο και

(6,80€) ςε ςχϋςη με τισ γυναύκεσ
(5,40€).

Οι

μαθητϋσ/μαθότριεσ

ξοδεύουν κατϊ μϋςον όρο 7,80€ και
οι φοιτητϋσ/φοιτότριεσ 4,90€.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΣΡΟΥΗ



γευματύζει

μεςημεριανό
εςτιατόριο.
μεςημεριανϊ

κατϊ

το

διϊλειμμα

ςε

Τα

ϋξοδα

γεύματα

ςε

ςχϋςη

και

το

προηγούμενο ϋτοσ, από 6,20
Ευρώ ςε 7,30 Ευρώ, με τουσ
ϊνδρεσ να ξοδεύουν περιςςότερα
χρόματα (7,90 Ευρώ) απ’ ό,τι οι
γυναύκεσ (6,60 Ευρώ).

φρούτα

και

65%

γαλακτοκομικϊ

προώόντα, ενώ αλλαντικϊ και

για

ψϊρι

εκτόσ
με

ερωτηθϋντων

λαχανικϊ ςε καθημερινό βϊςη

καταναλώνονται

καθημερινϊ μόνο από το ϋνα

ςπιτιού αυξόθηκαν κατϊ 1,10
Ευρώ,

των

καταναλώνει

γρόγορο, πχ από αρτοποιεύο, και
4%

72%

τρύτο των ερωτηθϋντων (30%).


Το

40%

των

καταναλώνει

καταναλωτών
καθημερινϊ

φρϋςκο γϊλα. Το 91% των
ερωτηθϋντων

καταναλώνει

καθημερινϊ νερό. Τα ζεςτϊ ποτϊ,
όπωσ ο καφϋσ και το τςϊι, εύναι

Στην Έρευνα του 2017, οι Γερμανού

ιδιαιτϋρωσ

δημοφιλό

ςτουσ

προτιμούν ςτο μεςημεριανό γεύμα

Γερμανούσ ςε ποςοςτό 84%, ενώ

κατϊ την εργαςύα να καταναλώνουν

24% καταναλώνει αναψυκτικϊ

φαγητό προετοιμαςμϋνο από το

και χυμούσ.

ςπύτι ςε ποςοςτό 57%, ενώ το 21%
προτιμϊει αγοραςμϋνα, πρόχειρα
γεύματα και μόλισ το 5% επιλϋγει
να γευματύςει ςε εςτιατόριο.
Επύςησ, αξύζει να ςημειωθεύ ότι
περύπου το 1/5 των Γερμανών δεν
καταναλώνει καθόλου μεςημεριανό
φαγητό (18%).
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Σχεδόν όλοι οι Γερμανού (97%)



Το 57% επιλϋγει τρόφιμα με

αγορϊζουν προώόντα διατροφόσ

κριτόριο την τιμό, καθώσ και τισ

βϊςει κυρύωσ τησ γεύςησ, χωρύσ

πληροφορύεσ που αναγρϊφονται

αυτό να αποτελεύ το μοναδικό

ςτη ςυςκευαςύα του προώόντοσ,

κριτόριο, αφού 55% εξ αυτών

όπωσ ςυςτατικϊ και διατροφικό

ελκύεται από τισ προςφορϋσ και

αξύα.

εκπτώςεισ που προςφϋρονται

καταναλωτϋσ

ςτα καταςτόματα. Το 78% των

αγορϊζουν τρόφιμα που φϋρουν

καταναλωτών θεωρεύ ςημαντικϊ

ςφραγύδα ςχετικό με τον τρόπο

τα

παραγωγόσ.

προώόντα

εγχώριασ

διατροφόσ

Σε

ποςοςτό

41%

φροντύζουν

Ενδεικτικϊ,

οι
να

79%

παραγωγόσ.

των ερωτηθϋντων, ανεξαρτότωσ

Ειδικότερα, η προτύμηςη για

ηλικύασ, θεωρεύ ςημαντικό ό

τοπικϊ

εξαιρετικϊ

προώόντα

εύναι

ςημαντικό

ςαφϋςτερη ςτισ γυναύκεσ (85%)

κρατικό

ςε ςχϋςη με τουσ ϊνδρεσ (70%),

μεταχεύριςησ των ζώων.

καθώσ και για τουσ ηλικιωμϋνουσ



ςφραγύδα

πϋντε

ποςοςτό

αποδύδουν

αντύςτοιχα .

και

63%

ορθόσ

Επύςησ, περύπου τϋςςερισ ςτουσ

ςε ςχϋςη με τουσ νεότερουσ ςε
86%

την

ςτισ

καταναλωτϋσ
ιδιαύτερη

πληροφορύεσ

(79%)
ςημαςύα
επύ

τησ

6

ςυςκευαςύασ, όπωσ ςυςτατικϊ
(79%), γεωγραφικό προϋλευςη
(79%),



Όςον αφορϊ τα προώόντα που

ενδεχόμενεσ

αποτελούν πλϋον τϊςη ςτην

προειδοποιόςεισ (79%), διϊρκεια

ςύγχρονη διατροφό, όπωσ οι

ζωόσ

υπερτροφϋσ

του

προώόντοσ

προειδοποιόςεισ


τροποπούηςησ (81%).

(73%),
για

(superfoods),

τα

χορτοφαγικϊ προώόντα (vegan)

αλλεργιογόνα ςυςτατικϊ (67%)

και ροφόματα από αλεςμϋνα

Επιπροςθϋτωσ,

φρούτα με ό χωρύσ προςθόκη

ποςοςτό

των

καταναλωτών
αναγραφό

ςημαντικό
ερωτηθϋντων
επιθυμεύ

την

γαλϊκτοσ

(smoothies),

αποτελϋςματα

τα

διαφϋρουν

περιςςότερων

μεταξύ ανδρών και γυναικών:

πληροφοριών ςχετικϊ με τισ

51% του ςυνόλου, 55% των

ςυνθόκεσ

των

γυναικών και 47% των ανδρών,

χρόςη

θεωρούν παροδικό την «μόδα»

βιώςιμων μεθόδων παραγωγόσ

των υπερτροφών. Αντιθϋτωσ, το

(82%), την τόρηςη των κανόνων

ϋνα πϋμπτο των ερωτηθϋντων

δύκαιου εμπορύου (84%) και την

(21%)

μη χρόςη τεχνικών γενετικόσ

χορτοφαγικϊ προώόντα δεν εύναι

ζώων

μεταχεύριςησ

(85%),

την

θεωρεύ

ότι

τα

7

απλϊ

μια

Ομούωσ,

τα

διατροφικό

τϊςη.

προώόντα

χωρύσ

λακτόζη και γλουτϋνη ϋχουν
παγιωθεύ ςτην καταναλωτικό
ςυνεύδηςη τησ πλειονότητασ των
Γερμανών

(73%

και

81%

αντιςτούχωσ)
ημαντικέσ για τουσ
καταναλωτέσ αναγραφόμενεσ
πληροφορίεσ ςτην ςυςκευαςία
του προΰόντοσ:
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ΠΗΓΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΣΩΝ
ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ


To 2016, ωσ ακριβώσ και το 2015, οι
Γερμανού

Μολονότι όλο και περιςςότεροι
Γερμανού αντλούν ενημϋρωςη

τεύνουν

να

χρηςιμοποιούν

πληθώρα μϋςων πληροφόρηςησ. Άνω των
τριών τετϊρτων
ϊποψη

(78%)

αναφορικώσ

με

διαμορφώνουν
την

ποιότητα

επύ θεμϊτων διατροφόσ ςτο

απευθεύασ ςτο κατϊςτημα, ιδιαιτϋρωσ οι

διαδύκτυο,

αποκτϊ

καταναλωτϋσ ηλικύασ ϊνω των 60 ετών

των

(81%). Άνω του ημύςεωσ (51%), και δη οι

το

δυναμικό,

οπούο

το

69%

καταναλωτών εξακολουθεύ να
ενημερώνεται ςχετικϊ με τα
προώόντα

επιτοπύωσ

ςτα

ηλικύεσ 45-59% (59%), ερευνϊ τα προώόντα
διαδικτυακώσ. Αλλϊ και οι καταναλωτϋσ τησ
ηλικιακόσ

ομϊδασ

αναζητούν

ςτισ

60

και

ϊνω

διαδικτυακϋσ

ετών

μηχανϋσ

καταςτόματα και ςτην αγορϊ.

αναζότηςησ πριν ό κατϊ την αγορϊ (40%).

42% των καταναλωτών αντλεύ

Οι νϋοι καταναλωτϋσ χρηςιμοποιούν προσ

πληροφορύεσ μϋςω διαδικτύου
και

ενημϋρωςη

πρωτύςτωσ

διαδικτυακϋσ

πλατφόρμεσ ανταλλαγόσ απόψεων (forum)

21%

επιςκϋπτεται

διαδικτυακϋσ

πλατφόρμεσ

Κερδύζουν ςταδιακώσ ςε ςπουδαιότητα οι

προώόντων.

ετικϋτεσ και οι ςφραγύδεσ, γεγονόσ που

αξιολόγηςησ
14%

των

χρηςιμοποιεύ

μϋςα

κοινωνικόσ δικτύωςησ, κυρύωσ η
ηλικιακό ομϊδα ϋωσ 30 ετών ςε

και

τα

μϋςα

επιβεβαιώνουν

κοινωνικόσ

περύ

τα

δικτύωςησ.

2/3

των

ερωτηθϋντων (64% ϋναντι 60% το 2015).
Ιδιαύτερη προςοχό εφιςτούν οι Γερμανού
ςτην ϋνδειξη ορθόσ μεταχεύριςησ (47%

ποςοςτό που ανϋρχεται ςε 31%,

ϋναντι 36% το 2015). Τϋςςερισ ςτουσ πϋντε

ενώ ϊνω των 60 ετών το

ερωτηθϋντεσ, μϊλιςτα, θεωρούν την εν

ποςοςτό αγγύζει μόλισ το 4%.

λόγω κρατικό ετικϋτα ςημαντικό ό πολύ

Παρϊλληλα, 9 ςτουσ 10 (91%
των

ερωτηθϋντων)

αντιμετωπύζει

θετικϊ

ςημαντικό.

την

ειςαγωγό μαθόματοσ ςχετικϊ με
την

διατροφό

ςτα

ςχολεύα,

ανεξαρτότωσ εϊν ϋχουν ό όχι
παιδιϊ.
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ΔΙΚΣΤΑ

ΚΑΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΓΟΡΕ
ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

ΔΙΑΣΡΟΥΗ


Σχεδόν

το

όμιςυ

ΣΗ

ΟΡΘΗ

Η

πλειοψηφύα

(90%)

των

των

Γερμανών, ανεξαρτότωσ φύλου

Γερμανύα

και ηλικύασ, δύνει ϋμφαςη ςτην

(49%) προτιμϊ να ψωνύζει ςε

ορθό μεταχεύριςη των ζώων. Για

κοντινϊ καταςτόματα, τα οπούα

ϋνα κιλό κρϋασ με πιςτοπούηςη

μπορεύ

ορθόσ μεταχεύριςησ των ζώων,

ςτην

να

επιςκεφθεύ

περπατώντασ, ενώ 46% οδηγεύ

αξύασ

λιγότερο από 15 λεπτϊ για να

ερωτηθϋντων εύναι διατεθειμϋνο

διεκπεραιώςει τισ αγορϋσ ςε εύδη

να επιβαρυνθεύ ϋωσ και 5€, 23%

διατροφόσ.

από 5 ϋωσ 10 Ευρώ, ενώ 6% εύναι

Σχεδόν τα 2/3 (64%) προτιμούν

πρόθυμο

να

περιςςότερα από 10€.

πραγματοποιούν

όλοκληρου

τισ

εξ

αγορϋσ
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Ευρώ,

να

52%

των

διαθϋςει

και

ςτισ

υπεραγορϋσ (ςούπερ μϊρκετ),

Ομούωσ ςτην ϋρευνα του 2017, οι

35% ςε εκπτωτικϋσ αλυςύδεσ

καταναλωτϋσ όταν διατεθειμϋνοι

ςούπερ μϊρκετ και μόλισ το 30%

να

αγορϊζει προώόντα διατροφόσ ςε

προκειμϋνου

εξειδικευμϋνα

καταςτόματα.

68% προμηθεύεται τρόφιμα ςε
εβδομαδιαύεσ
πϊνω

από

λαώκϋσ
το

καταναλωτών



ΚΟΣΟ

ΜΕΣΑΦΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΖΩΩΝ


καταναλωτών



ΣΟ

αγορϋσ,

όμιςυ

των

πληρώςουν
να

παραπϊνω
προμηθευθούν

προώόντα ορθόσ μεταχεύριςησ τησ
πανύδασ.

Οι

γυναύκεσ

παρουςιϊςτηκαν

(90%)

περιςςότερο

ευαιςθητοποιημϋνεσ

επύ

του

θϋματοσ ϋναντι των ανδρών (85%).

αγορϊζουν

Η μϋςη τιμό ανϊ κιλό που θα

προώόντα από παραγωγούσ ό

πλόρωναν ανϋρχεται ςτα 13,60

αγροτικϊ καταςτόματα (54%) ό

Ευρώ.

βιολογικϊ ςουπερ μϊρκετ (53%).

παραγόμενου

Αντιθϋτωσ, οι αγορϋσ προώόντων

διαδικαςύα ανϋρχεται ςτα 10 Ευρώ.

διατροφόσ από το διαδύκτυο δεν

Όςο νεότεροι οι ερωτηθϋντεσ, τόςο

προτιμώνται

προθυμότεροι

καταναλωτϋσ
ποςοςτό 93%.

από
με

τουσ

ςυντριπτικό

Η

τιμό
κατϊ

του
τη

κρϋατοσ
ςυνόθη

εμφανύςτηκαν

ςε

ενδεχόμενη πρόςθετη επιβϊρυνςη.
Διατύθεντο να δαπανόςουν μϊλιςτα
ϋωσ και 14,70 Ευρώ το κιλό, την
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ςτιγμό που οι καταναλωτϋσ ϊνω

προςταςύα

των 60 δεν θα δαπανούςαν πλϋον

τοπύων (39%).

των 12,20 Ευρώ το κιλό.

των

αγροτικών

Η ΕΤΘΤΝΗ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ


Η πρωτοβουλύα ΄΄Πολύ καλό για
τον

κϊδο’’

ςχετικϊ

με

την

μεύωςη τησ ςπατϊλησ και των
απορριμμϊτων που προϋρχονται
από τα προώόντα διατροφόσ,
ϋχει

κατορθώςει

να

ευαιςθητοποιόςει

τουσ

Γερμανούσ καταναλωτϋσ: 86%
ΟΙ

ΠΡΟΔΟΚΙΕ

ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ

ΑΠΟ

ΣΩΝ

των

ΣΗΝ

εαυτούσ

ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ


ερωτηθϋντων

θεωρούν

υπεύθυνουσ

να

ςυμβϊλουν ςτη μεύωςη των

Η πλειοψηφύα των Γερμανών

απορριμμϊτων που προϋρχονται

καταναλωτών αναμϋνει όπωσ η

από τρόφιμα, 74% ςυμφωνεύ

γεωργικό παραγωγό διαςφαλύζει

ότι η προςπϊθεια για μεύωςη

την επϊρκεια, την ποιότητα και

τησ ςπατϊλησ ςτην κατανϊλωςη

την αςφϊλεια των προώόντων.

τροφύμων

Τα 2/3 των ερωτηθϋντων (66%)

ευθύνη του καταναλωτό, 63%

επιθυμούν ορθό μεταχεύριςη των

αγορϊζει όδη με περιςςότερη

ζώων, ενώ παρϊλληλα ιδιαύτερη

ευςυνειδηςύα, ενώ περιςςότεροι

ςημαςύα

ςτην

από τουσ μιςούσ καταναλωτϋσ

ποιότητα του προώόντοσ (62%)

φροντύζουν να χρηςιμοποιούν

και ςτην ύςη αμοιβό μεταξύ των

τα υπολεύμματα των προώόντων

εργαζομϋνων

με

αποδύδεται

διαφορετικού

αποτελεύ

ατομικό

ςυνετότερο

τρόπο,

φύλου (59%). Επιπροςθϋτωσ, οι

αποφεύγοντασ τα απορρύμματα

Γερμανού

καταναλωτϋσ

και εξοικονομώντασ φυςικούσ

επιθυμούν διαφανεύσ (39%) και

πόρουσ. Η απόχηςη τησ εν λόγω

περιβαλλοντικϊ φιλικϋσ (48%)

πρωτοβουλύασ

μεθόδουσ παραγωγόσ, καθώσ και

καταναλωτικού

μεταξύ

του
κοινού

αυξϊνεται ςυνεχώσ, από 12% το
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2014 ανόλθε ςε 31% το 2018.

την αναγραφό τησ ημερομηνύασ

Σχεδόν

ελϊχιςτησ

840.000

ϊνθρωποι

διατόρηςησ

ςτα

χρηςιμοποιούν την εφαρμογό

τρόφιμα που δεν αλλοιώνονται,

«Beste-Reste-App»

όπωσ το αλϊτι. Στα ευπαθό

του

Ομοςπονδιακού

Υπουργεύου

προώόντα

η

αναγραφό

τησ

Διατροφόσ και Γεωργύασ για την

ημερομηνύασ λόξεωσ θεωρεύται

αξιοπούηςη των απορριμμϊτων.

από

Αναλυτικότερα

ερωτηθϋντων χρηςιμότερη τησ

αναφορικώσ

ςτοιχεύα
με

τον

ημερομηνύασ

των

διατόρηςησ,

τροφύμων,

περιλαμβϊνει ϋρευνα του 2017.
Ένασ ςτουσ εύκοςι απορρύπτει
τα τρόφιμα μετϊ το πϋρασ τησ
αναγραφόμενησ
ελϊχιςτησ

ημερομηνύασ

διατόρηςησ

Τουλϊχιςτον
δοκιμϊζουν

(5%).

3/4

ερωτηθϋντων

των
(76%)

εϊν

το

προώόν

παραμϋνει εδώδιμο μετϊ το
πϋρασ τησ αυτόσ ημερομηνύασ.
Περύ το 1/5 αποφαςύζει κατϊ
περύπτωςη (19%). Κυρύωσ οι
νεαρόσ

ηλικύασ

καταναλωτϋσ

τεύνουν

να

ελϋγχουν

περιςςότερο τα προώόντα που
καταναλώνουν (84%). 10% των
νοικοκυριών
απορρύπτουν

με

2/3

τρόπο

αξιοπούηςησ
υπολειπόμενων

τα

παιδιϊ

απευθεύασ

τα

τρόφιμα με την λόξη τουσ, ενώ
μόλισ 3% τα νοικοκυριϊ χωρύσ
τϋκνα. 9 ςτουσ 10 ερωτηθϋντεσ
(89%) δεν θεωρούν απαραύτητη

(70%)

των

ελϊχιςτησ
η

οπούα

ςυχνϊ

προκαλεύ ςύγχυςη.
ΒΕΛΣΙΩΗ

ΣΟΤ

ΣΡΟΠΟΤ

ΜΕΣΑΦΕΙΡΙΗ ΣΩΝ ΖΩΩΝ


Στην ϋρευνα του 2017, τα ¾ των
Γερμανών (71%) διατεύνονταν,
ότι τα τρόφιμα παρϊγονται ςτην
Γερμανύα υπό καλϋσ ό πολύ
καλϋσ ςυνθόκεσ, όςον αφορϊ την
μεταχεύριςη

των

ζώων.

Μολαταύτα, το ¼ (24%) εύχε
διαφορετικό
βελτύωςησ

ϊποψη.

Ανϊγκη

ϋβλεπαν

οι

ερωτηθϋντεσ επύςησ ςτο πεδύο
τησ ευημερύασ των ζώων, ςτην
οπούα 87% αποδύδει εξαιρετικό
ςημαςύα,
επιθυμούςε

ενώ
και

82%

θα

μεγαλύτερη

διαφϊνεια επύ του θϋματοσ, μϋςω
ςφραγύδων

και

ετικετών.

Ανϊλογεσ εύναι και οι απαιτόςεισ
ϋναντι των παραγωγών, όπου το
αύτημα για ορθό μεταχεύριςη των
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ζώων

κυριαρχεύ

Για

ευνοώκότερη

δικαιότερη μεταχεύριςη κϊνουν,

μεταχεύριςη

ςτην

ςχολικών γευμϊτων. Ποςοςτό

ϋρευνα

(70%).
του

2017,

φορολογικό
ςτο

πεδύο

πρωτύςτωσ λόγο οι γυναύκεσ

73%

(76%) και δευτερευόντωσ οι

ςυμμετοχό γονϋων και παιδιών

ϊντρεσ (63%).

ςτην

Περιςςότερεσ γυναίκεσ απ’ ότι
άνδρεσ θεωρούν ςημαντική την
ορθή μεταχείριςη των ζώων

επιθυμεύ

των

μεγαλύτερη

διαμόρφωςη

καθημερινού

του
ςχολικού

διαιτολογύου.

Σε

όλα

τα

προηγούμενα

ζητόματα

οι

κϊτοικοι

ςτην

ανατολικό

Γερμανύα

εμφανύζονται

περιςςότερο αποφαςιςτικού από
τουσ

κατούκουσ

Γερμανύασ.

τησ
67%

ερωτηθϋντων

ΤΓΙΕΙΝΟΣΕΡΑ

ΓΕΤΜΑΣΑ

Ε

των
γονϋων

διατύθενται

να

πληρώςουν

παραπϊνω

για

βιολογικϊ

ςχολικϊ γεύματα. Στο θϋμα αυτό,
εντούτοισ, πιο αποφαςιςμϋνοι

ΦΟΛΕΙΑ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ


δυτικόσ

Στην ϋρευνα του 2017 ιδιαύτερη

διαφαύνονται

μνεύα

Γερμανού (68% ϋναντι 60%), ωσ

ϋγινε

διατροφό.

ςτην

Στο

ςχολικό

πλαύςιο

του

επύςησ

και

ολοόμερου ςχολικού ωραρύου,

μεγαλουπόλεων

πολλϊ

πλϋον κατούκων.

παιδιϊ

λαμβϊνουν

το

οι
οι

Δυτικού
κϊτοικοι

500.000

και

μεςημεριανό τουσ γεύμα ςτο
ςχολεύο.

Προκειμϋνου

βελτιωθεύ

η

ποιότητα

να
των

ςχολικών γευμϊτων, το 90% των
Γερμανών

επιθυμούν

τον

καθοριςμό

ςυγκεκριμϋνων,

δεςμευτικών

προδιαγραφών.

Ποςοςτό τησ τϊξεωσ του 80%,
θεωρεύ ενδεδειγμϋνο μϋτρο την
13

Η

ΤΓΙΕΙΝΗ

ΔΙΑΣΡΟΥΗ

Ω

ΦΟΛΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ


(ςύνολο 89%). Πιο ϋνθερμοι για
την

ειςαγωγό

του

Η υγιεινό διατροφό ςυνιςτϊ

μαθόματοσ

πρωτύςτωσ ζότημα ανατροφόσ,

απόφοιτοι

από την ςτιγμό όμωσ που το

εκπαύδευςησ (93%) εν ςυγκρύςει

παιδύ επιςκϋπτεται τον παιδικό

με

ςταθμό και το ςχολεύο, η ευθύνη

υψηλότερου

για ιςορροπημϋνο καθημερινό

επιπϋδου.

διαιτολόγιο διαμοιρϊζεται. Κατϊ

επύςησ ότι, ϊνθρωποι των 60 και

την ϊποψη των ερωτηθϋντων, το

ϊνω επιδοκιμϊζουν περιςςότερο

ςχολικό ςύςτημα επιφορτύζεται

το εν λόγω μϊθημα για τισ

με την ςημαντικό εκπαιδευτικό

μελλοντικϋσ γενεϋσ (94%) από

υποχρϋωςη

ό,τι

να

εντϊξει

την

ςωςτό διατροφό ςτην διδακτϋα
ύλη.

Οι

μϊθημα

γονεύσ
τησ

θεωρούν

εμφανύζονται

νϋου

δευτεροβϊθμιασ

τουσ

οι

οι

ερωτηθϋντεσ
μορφωτικού

Αξιοςημεύωτο

υπόλοιπεσ

εύναι

ηλικιακϋσ

ομϊδεσ.

το

διατροφόσ,

ςυγκριτικϊ με τα Μαθηματικϊ,
τα Γερμανικϊ ό τα Αγγλικϊ,
ςημαντικό ό πολύ ςημαντικό
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