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Οι τάσεις στην αγορά κατεψυγμένων τροφίμων στην Ιταλία 
 
Οι τάσεις της κατανάλωσης στον αγροαδιατροφικό τομέα στην Ιταλία 

Την τριετία πριν την υγειονομική κρίση Covid-19, που επέφερε πρωτοφανείς οικονομικές και κοινωνικές 
επιπτώσεις, ο αγροδιατροφικός τομέας της Ιταλίας  για τη δυναμική πορεία του και τη συμβολή του στην 
οικονομία. Τα τελευταία χρόνια οι επιδόσεις του αγροαδιατροφικού τομέα οφείλονται κυρίως στην 
δυνατότητα επέκτασης στις διεθνείς αγορές, με τις εξαγωγές να καταγράφουν αύξηση κατά 30% την 
τελευταία πενταετία και με αξία εξαγωγών να ανέρχεται σε 44,6 δις ευρώ το 2019. Η εσωτερική ζήτηση 
ενισχύεται από την σταθερά αυξητική τάση της κατανάλωσης εκτός σπιτιού.  

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Υπηρεσιών για τον Αγροδιατροφικό τομέα (ISMEA), κατά τη περίοδο 2007 
έως 2019 και παρά την ανοδική πορεία της δαπάνης των νοικοκυριών για διατροφή στο σπίτι, κατά την 
τελευταία πενταετία, καταγράφηκε μείωση της πραγματικής αξίας των δαπανών της τάξεως σχεδόν 16 
δις ευρώ. Την αντίστοιχη περίοδο, η ζήτηση για τρόφιμα εκτός σπιτιού αυξήθηκε κατά 5 δις ευρώ.  
Εκτιμάται δε, ότι η ζήτηση εκτός σπιτιού αντιπροσωπεύει το 1/3 της εγχώριας δαπάνης για διατροφή, η 
οποία ανήλθε σε αξία άνω των 250 δις ευρώ, κατά την τελευταία δεκαετία. Η αύξηση της  συχνότητας 
κατανάλωσης τροφίμων εκτός σπιτιού για λόγους εργασίας ή αναψυχής το 2011 υπεδιπλασιάστηκε και 
ανήλθε σε 33,9% από 15,5% της συνολικής κατανάλωσης τροφίμων το 1993. Από τα τελευταία στοιχεία, 
διαπιστώνεται ότι η στασιμότητα της κατανάλωσης τροφίμων στο σπίτι δεν είναι πλέον ένα συγκυριακό 
γεγονός, αλλά ένα διαρθρωτικό φαινόμενο που αφορά την αλλαγή των καταναλωτικών προτύπων και 
του τρόπου ζωής και όχι το επίπεδο του διαθέσιμου εισοδήματος.  
 
 
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Ιταλού καταναλωτή ως προς τα κατεψυγμένα τρόφιμα 

Η Ιταλία παραμένει μια χώρα με ισχυρή γαστρονομική παράδοση, όπου ο πληθυσμός δίνει ιδιαίτερη 
έμφαση στην υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή. Ο Ιταλός καταναλωτής, που τείνει περισσότερο από 
τον μέσο Ευρωπαίο καταναλωτή να προσέχει συστηματικά την διατροφή του, χαρακτηρίζεται ακόμη από 
κάποια δυσπιστία προς τα έτοιμα γεύματα, λόγω και της διαθεσιμότητας ποιοτικών  φρέσκων πιάτων 
και την εύκολη πρόσβαση σε ποιοτική κουζίνα σε κάθε γωνιά της χώρας. 

Κατά την τελευταία 15ετία, η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των κατεψυγμένων προϊόντων, λόγω της 
επιλογής υψηλής ποιότητας πρώτων υλών, της εισαγωγής νέων τεχνολογιών κατάψυξης, καθώς και της 
εφαρμογής αυστηρών προδιαγραφών που τίθενται από την κείμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία, ενίσχυσαν 
την εμπιστοσύνη των καταναλωτών με αποτέλεσμα την σταθερή ανάπτυξη της κατανάλωσης 
κατεψυγμένων προϊόντων στην Ιταλία.  

Αναμφισβήτητα, παράγοντες που οφείλονται κυρίως στην εξέλιξη των δημογραφικών χαρακτηριστικών 
του πληθυσμού, όπως η αύξηση του προσδόκιμου ορίου ηλικίας και το χαμηλό ποσοστό γεννήσεων, 
όπως αποτυπώνονται στην ιταλική κοινωνία με την αύξηση του αριθμού ζευγαριών χωρίς παιδιά και την 
αύξηση της μέσης ηλικίας του πληθυσμού, αλλά και άλλοι παράγοντες, όπως η σταδιακή μείωση του 
διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών και η αύξηση της ανεργίας, λόγω της οικονομικής κρίσης του 
2008, συνέβαλαν στην σταδιακή στροφή των Ιταλών καταναλωτών προς τα κατεψυγμένα πρόϊόντα.  
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Σύμφωνα με σχετική έρευνα, τα κύρια πλεονεκτήματα που αναγνωρίζονται από τους Ιταλούς 
καταναλωτές στα κατεψυγμένα πρόϊόντα είναι η ποιότητα, η εξοικονόμηση χρόνου, η ασφάλεια του 
τροφίμου, η χαμηλή τιμή, η ευκολία χρήσης, η συνεχής διαθεσιμότητα και η διάρκεια.  

 

Αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας σε καταναλωτές ηλικίας 24 – 40 ετών 

Σύμφωνα με έρευνα του Ιταλικού Ινστιτούτου Κατεψυγμένων Τροφίμων (IIAS), που διενεργήθηκε το 2020 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας σε δείγμα 800 ατόμων ηλικίας από 24 έως 40 ετών, διαπιστώθηκε ότι 8 
στους 10 καταναλωτές (millennials), καταναλώνουν συνήθως κατεψυγμένα τρόφιμα. Η συχνότητα 
κατανάλωσης ανέρχεται σε ποσοστό 77% των ερωτηθέντων για κατανάλωση τουλάχιστον μια φορά την 
εβδομάδα, ενώ 35% καταναλώνει κατεψυγμένα τρόφιμα για δύο φορές την εβδομάδα. Κατά τη διάρκεια 
του 2020, ένας καταναλωτής στους τέσσερις (26%) διπλασίασε την κατανάλωση κατεψυγμένων 
τροφίμων, 36% αύξησε την κατανάλωσή του λίγο περισσότερο από το συνηθισμένο, ενώ το 34% δεν 
άλλαξε την ποσότητα κατανάλωσης. 

Τα λαχανικά κατέχουν την πρώτη θέση (48%), με το σπανάκι (48%) να είναι ο ηγέτης της κατηγορίας και 
ακολουθούν τα πράσινα φασόλια και τα μπιζέλια (30%). Τη δεύτερη θέση στις πωλήσεις κατεψυγμένων 
τροφίμων κατέχουν τα ψάρια, επεξεργασμένα (46%) και μη (42%) και ακολουθούν οι πατάτες (35%), η  
πίτσα (25%) και σούπες minestrone και βελουτέ (24%). 

Στις επιλογές της ηλικιακής ομάδας 24-40 ετών στο εστιατόριο, ο επεξηγηματικός αστερίσκος στο μενού 
για τα κατεψυγμένα τρόφιμα δεν επηρεάζει αρνητικά τις παραγγελίες. 

Το 60% των καταναλωτών κάτω των 40 ετών επιλέγει να φάει έξω από το σπίτι χωρίς να έχει κάποια 
αρνητική στάση ως προς το κατεψυγμένο τρόφιμο. Το 97% γνωρίζει ότι στην εστίαση χρησιμοποιούνται 
κατεψυγμένα τρόφιμα, αλλά αντιλαμβάνεται τη χρήση τους ως αποδεκτή για λόγους όπως η 
διαθεσιμότητα των προϊόντων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους (71%), η συμβολή της χρήσης τους στη 
μείωση των απορριμμάτων τροφίμων “food waste” (39%) και στην ασφάλεια των τροφίμων (25%). 

Σύμφωνα με την έρευνα του IIΑS οι νέοι επιλέγουν τα κατεψυγμένα τρόφιμα γιατί παρέχουν ευελιξία στην 
κουζίνα (62%), είναι διαθέσιμα  ακόμη και εκτός εποχής (57%) και επειδή συμβάλλουν στην αποφυγή 
σπατάλης τροφίμων “food loss” (35%). Ωστόσο, μόνο το 14% των ερωτηθέντων αγοράζουν τα 
κατεψυγμένα τρόφιμα πιστεύοντας ότι έχουν τα ίδια διατροφικά χαρακτηριστικά με τα νωπά προϊόντα.  
 
 
Πωλήσεις κατεψυγμένων τροφίμων στην Ιταλία την περίοδο 2016 – 2018  
Η διείσδυση κατεψυγμένων τροφίμων στην καθημερινή κατανάλωση Ιταλών έχει φτάσει σε πολύ υψηλά 
επίπεδα. Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία  του Ιταλικού Ινστιτούτου Κατεψυγμένων Τροφίμων (IIAS) για 
το έτος 2018, σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού, 9,5 στους 10 Ιταλούς, καταναλώνει συστηματικά 
κατεψυγμένα προϊόντα. Η ετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση κατεψυγμένων τροφίμων ανήλθε σε 13,8 
κιλά, εκ των οποίων 8,6 κιλά μέσω πωλήσεων λιανικής και 5,2 κιλά αφορά πωλήσεις εκτός σπιτιού. Η δε 
αξία της ιταλικής αγοράς κατεψυγμένων το 2018 ανήλθε σε 4,6 δις ευρώ.  
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Κατηγορίες 

εμπορευμάτων
2016 2017 2018

Ποσοστό 

μεταβολής 

2019/2018 

Ποσοστό επί 

της 

κατανάλωσης

Λαχανικά 395,500 402,450 398,310 -1.0% 47.5%

Πατάτες 143,900 145,350 145,760 0.3% 17.4%

Θαλασσινά και ψάρια 108,000 113,400 112,700 -0.6% 13.4%

Κόκκινο κρέας 8,850 8,650 8,695 0.5% 1.0%

Λευκό κρέας 17,450 17,700 18,570 4.9% 2.2%

Ημιτελείς πάστες 3,750 3,350 3,210 -4.2% 0.4%

Πίτσες και σνακ 89,600 91,500 91,150 -0.4% 10.9%

Ημιέτοιμα γεύματα 44,650 45,500 45,480 0.0% 5.4%

Επιδόρπια 7,050 7,450 7,450 0.0% 0.9%

Φρούτα 1,830 1,900 1,905 0.3% 0.2%

Άλλα 3,900 4,250 5,350 25.9% 0.6%

Γενικό Σύνολο 824,480 841,500 838,580 -0.3% 100.0%

Πηγή: L’Istituto Italiano Alimenti Surgelati, IIAS

Κατανάλωση  Κατεψυγμένων Προϊόντων κατά την περίοδο 2016-2018

Λιανικές πωλήσεις και τροφοδοσία (catering) (σε τόνους)

 
 
Συγκεκριμένα, η κατανάλωση για κατεψυγμένα τρόφιμα στην Ιταλία το 2018 ανήλθε σε 838.580 τόνους, 
καταγράφοντας οριακή μείωση κατά -0,3% σε σχέση με το 2017 (841.500 τόνοι), ενώ η συνολική αξία 
ήταν ελαφρώς αυξημένη, 4,6 δις ευρώ έναντι 4,3 δις ευρώ το 2017. Οι κατηγορίες κατεψυγμένων 
τροφίμων με τις καλύτερες επιδόσεις ήταν τα λαχανικά, οι πατάτες, τα ψάρια και τα θαλασσινά, οι 
πίτσες και τα σνάκ και τα ημι-έτοιμα γεύματα.  

 

Λαχανικά 

Σε απόλυτες τιμές, η κατανάλωση κατεψυγμένων λαχανικών ανήλθε σε περίπου σε 400 χιλιάδες τόνους 
(-1% σε σύγκριση με το 2017), επιβεβαιώνοντας την ηγετική τους θέση στον κλάδο κατεψυγμένων 
προϊόντων, με μερίδιο 47,5%, γεγονός που ενισχύεται και από τις σύγχρονες καταναλωτικές τάσεις 
όπως vegetarian, vegan κ.ά. Η μείωση της λιανικής κατά -2,3%, αντισταθμίστηκε εν μέρει από την 
ανάκαμψη της τροφοδοσίας κατά + 0,7%.  
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Πατάτες 

Η κατανάλωση κατεψυγμένων πατατών, που κατέχει τη δεύτερη θέση με μερίδιο 17,4%, αυξήθηκε κατά 
+0,3% σε σχέση με το 2017, ξεπερνώντας τους 145 χιλιάδες τόνους. Σε σύγκριση με τα λαχανικά, οι 
πατάτες έχουν καλύτερη απόδοση τόσο στην τροφοδοσία όσο και στην λιανική. Στο λιανικό εμπόριο, οι 
κατεψυγμένες πατάτες ανταποκρίνονται όλο και περισσότερο στις διατροφικές ανάγκες του πληθυσμού. 

 

Ψάρια και θαλασσινά 

Η κατηγορία κατέχει την τρίτη θέση με κατανάλωση περίπου 113 χιλιάδες τόνους (-0,6% σε σύγκριση με 
το 2017), που οφείλεται σε μείωση στην λιανική (-1,1%) και αύξηση στην τροφοδοσία (+1,5%). Οι 
καταναλωτές εκτιμούν όλο και περισσότερο τα προϊόντα των εταιρειών που εγγυώνται βιώσιμη αλιεία σε 
καθαρές θάλασσες, πολύ σύντομους χρόνους επεξεργασίας και άμεσο πάγωμα.  

 

Πίτσες και σνακ 

Πρόκειται για την δημοφιλέστερη κατηγορία κατεψυγμένων προϊόντων, καθώς η πίτσα είναι το 
αγαπημένο γεύμα των Ιταλών. Οι εταιρείες κατεψυγμένων διαρκώς καινοτομούν με τη διεύρυνση του 
φάσματος  της προσφοράς με νέα προϊόντα που ικανοποιούν τις σύγχρονες καταναλωτικές απαιτήσεις 
για προϊόντα χωρίς γλουτένη, για χορτοφάγους, με αλεύρι ολικής αλέσεως ή αλεύρι Kamut, καθώς και 
μια ποικιλία άλλων επιλογών. Η κατανάλωση αυτής κατηγορίας που υπερέβη το 2018 τους 91 χιλιάδες 
τόνους, κατέγραψε οριακή  μείωση -0,6% σε σύγκριση με το 2017, που προήλθε από μείωση κατά -1,1% 
στη λιανική (που ανέρχεται συνολικά στο 84% της συνολικής κατανάλωσης) και +3,6% στην 
τροφοδοσία.  

 

Ημι-έτοιμα γεύματα 

Η κατανάλωση παρέμεινε σταθερή στα επίπεδα του 2017, σε 45 χιλιάδες τόνους, Η πτώση που 
καταγράφηκε στη λιανική κατά -1,6% σχεδόν εξουδετερώθηκε από την αυξηση κατά +3,8% στην 
τροφοδοσία. Πάντως εκτιμάται ότι σταδιακά υφίστανται περιθώρια να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών.  

 

Κρέας 

Η κατηγορία κατεψυγμένων προϊόντων που κατέγραψε την καλύτερη απόδοση το 2018 ήταν το κρέας. Η 
κατανάλωση κατεψυγμένου κόκκινου και λευκού κρέατος υπερέβη τους 27 χιλιάδες τόνους με άυξηση 
κατά +3,5% σε σύγκριση με το 2017. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην εξαιρετική επίδοση των 
πωλήσεων κατεψυγμένου λευκού κρέατος κατά +4,9%, ενώ για πρώτη φορά καταγράφηκε αύξηση και 
στο κόκκινο κρέας (+0,5%) και στα δύο κανάλια διανομής, τη λιανική και την τροφοδοσία.  
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Κατανάλωση κατεψυγμένων τροφίμων εκτός σπιτιού 

Το 2018, η κατανάλωση κατεψυγμένων τροφίμων ήταν άνω των 315.000 τόνων, γεγονός που 
καταδεικνύει την εμπιστοσύνη τόσο των καταναλωτών όσο και του κλάδου της εστίασης στα 
κατεψυγμένα τρόφιμα, καθώς παρέχουν εξοικονόμηση χρόνου και σταθερό κόστος. Κατά την τριετία 
2015-2018 η συνολική κατανάλωση κατεψυγμένων τροφίμων στην Ιταλία αυξήθηκε με ρυθμό +1,7%, 
από 824.195 τόνους σε 838.580 τόνους, ενώ η κατανάλωση κατεψυγμένων τροφίμων εκτός σπιτιού είχε 
σχεδόν διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης, +3%, σημειώνοντας αύξηση από 305.600 σε 313.000 τόνους.  
 

Πωλήσεις κατεψυγμένων τροφίμων στην Ιταλία το 2019  

Το 2019, οι συνολικές δαπάνες για διατροφή των ιταλικών οικογενειών αυξήθηκαν με ρυθμό +0,4% σε 
σχέση με το 2018, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Υπηρεσιών για τον αγροδιατροφικό τομέα (ISMEA),  
ποσοστό σαφώς μικρότερο από τον ρυθμό αύξησης της δαπάνης εκτός σπιτιού για κατεψυγμένα 
τρόφιμα, γεγονός που υπογραμμίζει την δυναμική προοπτική ανάπτυξης του καναλιού διανομής 
Ho.Re.Ca.   

 

Κατηγορίες 

εμπορευμάτων
2018 2019

Ποσοστό 

μεταβολής 

2019/2018 

Ποσοστό επί 

της 

κατανάλωσης

Λαχανικά 171,500 173,500 1.2% 54.5%

Πατάτες 74,000 75,100 1.5% 23.6%

Θαλασσινά και ψάρια 19,700 20,000 1.5% 6.3%

Κόκκινο κρέας 4,300 4,300 0.0% 1.3%

Λευκό κρέας 10,000 10,300 3.0% 3.2%

Ημιτελείς πάστες 2,300 2,300 0.0% 0.7%

Πίτσες και σνακ 14,500 14,600 0.7% 4.6%

Ημιέτοιμα γεύματα 13,500 13,600 0.7% 4.3%

Επιδόρπια 3,000 3,000 0.0% 0.9%

Φρούτα 1,100 1,100 0.0% 0.3%

Άλλα 800 0.3%

Γενικό Σύνολο 313,900 318,600 1.5% 100.0%

Πηγή: L’Istituto Italiano Alimenti Surgelati, IIAS

Κατανάλωση  Κατεψυγμένων Προϊόντων εκτός σπιτιού

2018-2019 (σε τόνους)

 
 
Για το έτος 2019 δεν είναι ακόμη διαθέσιμα τα στοιχεία πωλήσεων της λιανικής πώλησης κατεψυγμένων 
τροφίμων, ανά κατηγορία, αλλά σύμφωνα με το Ιταλικό Ινστιτούτο Κατεψυγμένων Τροφίμων (IIAS),  το 
2019 ήταν ένα εξαιρετικό έτος για την κατανάλωση κατεψυγμένων τροφίμων, με πωλήσεις 849.900 
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τόνους και αύξηση +1.3% (λιανική +1.5%, εκτός σπιτιού +1.1%) και νέο ρεκόρ κατά κεφαλήν 
κατανάλωσης άνω των 14 κιλών ετησίως.  

Σύμφωνα με τις πρώτα στοιχεία του 2020, η εφαρμογή περιοριστικών μέτρων για την ανάσχεση της 
πανδημίας οδήγησε σε κατάρρευση της κατανάλωσης εκτός σπιτιού, όπως ήταν αναμενόμενο, αλλά 
υπερκεράστηκε  από μια κατακόρυφη αύξηση κατά +13.5% της λιανικής για κατανάλωση κατεψυγμένων 
τροφίμων στο σπίτι.  

 

Συμπέρασμα 

Η εμπειρία του 2020 επιβεβαίωσε την ισχυρή προσαρμοστικότητα και ανθεκτικότητα της αλυσίδας 
εφοδιασμού με κατεψυγμένα τρόφιμα στην Ιταλία. H ανοδική τάση της κατά κεφαλήν κατανάλωσης 
κατεψυγμένων προϊόντων, αν και υπολείπεται του αντίστοιχου επιπέδου άλλων ευρωπαϊκών χωρών, 
κυρίως λόγω της διαθεσιμότητας πληθώρας φρέσκων τροφίμων στην Ιταλία, ενισχύει την εκτίμηση για 
θετικές προοπτικές του τομέα στο μέλλον όχι μόνο για κατανάλωση στο σπίτι, αλλά κυρίως για 
κατανάλωση εκτός σπιτιού, καθώς το κατεψυγμένο τρόφιμο κερδίζει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, 
ιδιαίτερα στην ηλικιακή ομάδα 24-40 ετών. Απαιτούνται ενέργειες διαφήμισης και ευαισθητοποιήσης της 
κοινής γνώμης τόσο για την θρεπτική ποιότητα των κατεψυγμένων προϊόντων όσο και για τη συμβολή 
τους στην αντιμετώπιση στις σύγχρονες προκλήσεις “food loss” και “food waste”.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Πηγές 

1. Ινστιτούτο Υπηρεσιών για τον Αγροδιατροφικό τομέα (ISMEA)  
            http://www.ismea.it/istituto-di-servizi-per-il-mercato-agricolo-alimentare  
 

2. Ιταλικό Ινστιτούτο Κατεψυγμένων Τροφίμων (IIAS)  
            https://www.istitutosurgelati.it/  
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