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Αύξηση 17,8% αναμένεται να σημειώσει παγκοσμίως ο κλάδος ροφημάτων κάνναβης έως το 2025. 

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της εταιρείας ερευνών αγοράς “Million Insights”, η παγκόσμια 
αγορά ροφημάτων που θα περιέχουν στα συστατικά τους εκχύλισμα κάνναβης αναμένεται να 
παρουσιάσει αθροιστικό ετήσιο ρυθμό αύξησης 17,8% έως το 2025, αγγίζοντας τα 2,8 δισ. δολ. ΗΠΑ. 
 Επί του παρόντος η αγορά είναι 
κατακερματισμένη και κυριαρχείται από μικρού και 
μεσαίου μεγέθους εταιρείες, πολλές εκ των οποίων 
εδρεύουν στον Καναδά, όπου η χρήση κάνναβης για 
φαρμακευτική χρήση επιτρέπεται.  
 Η ολοένα αυξανόμενη σημασία που αποδίδουν οι, 
νεαρότερης κυρίως ηλικίας, καταναλωτές στην υγεία και 
ευεξία, απομακρυνόμενοι από σκευάσματα που 
περιέχουν ανθρακικό, υδατάνθρακες, ζάχαρη κ.λ.π., 
αναμένεται να συμβάλει τα μάλα στην αύξηση του 
μεριδίου αγοράς των συγκεκριμένων προϊόντων. Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι, σύμφωνα με είδηση 
στο “Yahoo News”, το 2017 στις ΗΠΑ άνω των 55 εκατομμυρίων νεαρής ηλικίας καταναλωτών 
πραγματοποίησαν εκτεταμένη κατανάλωση ροφημάτων με εκχύλισμα κάνναβης.  

Την τάση δε σπεύδουν να εκμεταλλευτούν και παραγωγοί αλκοολούχων, όπως η εταιρεία 
Heineken, η μπύρα “Hi-Fi Hops” της οποίας περιλαμβάνει εκχύλισμα κάνναβης και δη 
τετραϋδροκανναβιόλης (THC) και κανναβιοδιόλης (CBD). Σε κάθε περίπτωση, όπως αναφέρεται στην 
έρευνα, τη σημαντικότερη αύξηση πωλήσεων στην εξεταζόμενη περίοδο 2019 – 2025 αναμένεται να 
σημειώσουν τα μη-αλκοολούχα ροφήματα 
 Η μεγαλύτερη αύξηση για τα συγκεκριμένα προϊόντα αναμένεται να σημειωθεί στη Βόρειο 
Αμερική, λόγω νομιμοποίησης της χρήσης κάνναβης για ψυχαγωγική και φαρμακευτική χρήση. 
Επισημαίνεται εν προκειμένω ότι, επί του παρόντος, 35 εκ των συνολικά 50 Πολιτειών έχουν 
νομιμοποιήσει τη χρήση κάνναβης για φαρμακευτικούς σκοπούς, ενώ 13 Πολιτείες έχουν 
απελευθερώσει ακόμη και τη ψυχαγωγική χρήση της.  
 Βασικοί παίκτες στην αγορά αποτελούν, σύμφωνα με την έρευνα, οι εταιρείες “The Alkaline 
Water Company”, “New Age Beverages Corporation”, “Koios Beverage Corporation”, “Phivida Holdings 
Inc.”, “Dixie Brands Inc.”, “VCC Brand” και “Hexo Corp.”.  
 Στην Ευρώπη, τη σημαντικότερη ανάπτυξη αναμένεται να σημειώσουν οι αγορές του Ηνωμένου 
Βασιλείου και της Ολλανδίας. 
Πηγή: 
https://www.millioninsights.com/industry-reports/global-cannabis-beverages-
market?utm_source=prnewswire&utm_medium=referral&utm_campaign=prn_15Mar2021_cannabisbev
erages_rd2  
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Τροποποίηση των καταναλωτικών συνηθειών του Αμερικάνου καταναλωτή, ως αποτέλεσμα της 
πανδημίας, βεβαιώνει πρόσφατη έρευνα. 
 Συμπληρώνοντας έναν χρόνο από την εμφάνιση της πανδημίας του κορωνοϊού, η εταιρεία 
marketing και διαφήμισης “NCSolution” πραγματοποίησε 
έρευνα σχετικά με την έκταση και τον χαρακτήρα των 
αλλαγών στην καθημερινές συνήθειες και τη διατροφή των 
Αμερικανών.  
 Σε ότι αφορά στις διατροφικές συνήθειες, βασικά 
ευρήματα της έρευνας περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

- Η κατανάλωση συσκευασμένων τροφίμων αυξήθηκε, 
εντός του χρονικού διαστήματος Μάρτιος 2020 – 
Φεβρουάριος 2021 κατά 14%, έναντι του ακριβώς προηγούμενου αντίστοιχου χρονικού 
διαστήματος. 

- Το 47% των συμμετεχόντων στην έρευνα απάντησαν ότι φροντίζουν πλέον να τρώνε υγιεινά.  
- Το 50% αυτών ανέφεραν ότι πλέον μαγειρεύουν συχνότερα στο σπίτι. 

Πηγή: 
https://www.prnewswire.com/news-releases/american-food-and-grocery-shopping-patterns-have-
changed-one-year-into-the-covid-pandemic-according-to-latest-ncsolutions-consumer-survey-and-
consumer-purchase-data-301247262.html 
 
Αύξηση 19,4% αναμένεται να σημειώσει μέχρι το 2027 η παγκόσμια αγορά φυτικών υποκατάστατων 
κρέατος. 
 Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της 
εταιρείας ερευνών αγοράς “Million Insights”, η 
παγκόσμια αγορά φυτικής προέλευσης (“plant-
based”) υποκατάστατων κρέατος αναμένεται να 
σημειώσει αθροιστικό ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 
19,4% το χρονικό διάστημα 2020 – 2027, 
αγγίζοντας έτσι τα 14 περίπου δισ. δολ. ΗΠΑ 
στο τέλος της εξεταζόμενης περιόδου, από 3,3 
δισ. δολ. Η.Π.Α. το 2019 και 4 δισ. δολ. Η.Π.Α. 
το 2020. 
Ως βασικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην εξέλιξη αυτή αξιολογούνται, σύμφωνα με την έρευνα, οι 
εξής: 

- Η συνεχώς αυξανόμενη αποδοχή της φυτοφαγικής διατροφής, από καταναλωτές υψηλής 
ευαισθητοποίησης για τη φυσική τους κατάσταση και την εμφάνισή τους, ιδίως δε στις 
ανεπτυγμένες αγορές. 

- Αυξανόμενη ευαισθητοποίηση των καταναλωτών για περιορισμό των εκπομπών που 
συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό οφείλονται στις 
μονάδες παραγωγές κρέατος. 

- Επαύξηση των φιλοζωικών αισθημάτων μεταξύ των καταναλωτών για τις συνθήκες εκτροφής και 
θανάτωσης των ζώων. 
Ειδικά σε ότι αφορά στις Η.Π.Α., η συγκεκριμένη αγορά αναμένεται να σημειώσει σημαντικότατη 

άνοδο, καθώς οι καταναλωτές εκτιμούν όλο και περισσότερο τη φυτοφαγική διατροφή, η οποία 
εξασφαλίζει πλήθος ωφελημάτων, όπως χαμηλή περιεκτικότητα σε θερμίδες και κορεσμένα λίπη, υψηλή 
περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, σίδηρο και βιταμίνη C, με παράλληλη συνεχή βελτίωση των 
προσφερόμενων προϊόντων ως προς την υφή, γεύση, άρωμα και θρεπτικά συστατικά.  
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Επισημαίνεται ότι, όπως έχει εξάλλου αναφερθεί και σε παλαιότερο Ενημερωτικό Σημείωμα του 
Γραφείου μας, η έρευνα βεβαιώνει ότι η κατανάλωση των εν λόγω προϊόντων πραγματοποιείται κυρίως 
σε χώρους μαζικής εστίασης (κλάδος HORECA), στον οποίο πραγματοποιήθηκε το 2019 το 57% της 
κατανάλωσης των συγκεκριμένων προϊόντων. Ομοίως, την τάση σπεύδουν να υιοθετήσουν ακόμη και 
αλυσίδες ταχυφαγείων, όπως τα “Subway”, “Burger King”, “MacDonald's”, “Starbucks” κ.ά. 

Έτερα σημαντικά ευρήματα της έρευνας περιλαμβάνουν την ανάδειξη ως πρωταγωνιστή μεταξύ 
των φυτικής προέλευσης κρεάτων τα προϊόντα με βάση τη σόγια, λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς τους 
σε πρωτεΐνη, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 48% των προϊόντων της συγκεκριμένης κατηγορίας το 2019, 
καθώς επίσης και το γεγονός ότι βασική πρόκληση για ταχύτερη διείσδυσή τους και εκτόπιση των 
κλασικών προϊόντων κρέατος είναι η σημαντικά υψηλότερη τιμή τους. Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι 
το προϊόν “Beyond Burger” της εταιρείας “Beyond Meat” κοστολογείται με ανώτερη τιμή λιανικής 
πώλησης τα 12 δολ. ΗΠΑ η λίβρα, αφ’ης στιγμής το κλασικό αντίστοιχο μοσχαρίσιο προϊόν κοστολογείται 
μόλις 5 δολ. ΗΠΑ η λίβρα στις Η.Π.Α.  

Ως βασικές εταιρείες του κλάδου αναφέρονται οι “Beyond Meat”, “Impossible Foods Inc.”, “Maple 
Leaf Foods (Field Roast & Maple Leaf)”, “Vegetarian Butcher”, “Conagra”, “Inc.,Kellogg NA Co.”, “Quorn”, 
“Amy's Kitchen, Inc.”, “Tofurky”, “Gold&Green Foods Ltd.”, “Sunfed, VBites Foods Limited”, “S Kraft Foods, 
Inc.” κ.ά. 
Πηγή: 
https://www.millioninsights.com/industry-reports/global-plant-based-meat-
market?utm_source=prnewswire&utm_medium=referral&utm_campaign=prn_16Mar2021_plantbasedm
eat_rd2 
 
Αύξηση 7% αναμένεται να σημειώσει εντός των επομένων 10 ετών η παγκόσμια αγορά γάλακτος 
βρώμης. 
 Συνεχώς αυξάνεται η κατανάλωση του πλούσιου σε φυτικές ίνες και εξίσου υψηλής διατροφικής 
αξίας γάλακτος βρώμης, ως υποκατάστατο του γάλακτος ζωικής προέλευσης, υπό το φως ολοένα 
αυξανόμενης ευαισθητοποίησης των καταναλωτών, ιδιαιτέρως νεαρότερης ηλικίας, για υγεία και ευεξία.  
 Ειδικότερα, σύμφωνα με έρευνα της 
εταιρείας “Persistent Market Research” ο 
αθροιστικός ετήσιος ρυθμός αύξησης της 
παγκόσμιας αγοράς του συγκεκριμένου 
προϊόντος αναμένεται να επιταχυνθεί, 
ανερχόμενος σε 7%, εντός του χρονικού 
διαστήματος 2020 – 2030, έναντι αύξησης 
4,8% εντός της πενταετίας 2015 – 2019. Σε 
ότι αφορά ειδικότερα σε συγκεκριμένες 
γεωγραφικές περιοχές, ο αντίστοιχος 
ρυθμός αναμένεται να ανέλθει σε 6% στις 
ΗΠΑ, ενώ υψηλότερους ρυθμούς, πέριξ του 
10,5%, αναμένεται να σημειώσουν οι 
αγορές της Ινδίας και της Κίνας, ως 
αποτέλεσμα συνεχούς ανόδου της 
εισοδηματικής στάθμης των καταναλωτών στις εν λόγω αγορές. 

Σημαντική ώθηση στην αγορά αναμένεται να δώσουν επίσης παράγοντες όπως: 
- η παρουσίαση νέων προϊόντων με διαφορετικές γεύσεις, καθώς και η εμφάνιση βιολογικών 

προϊόντων, ιδιαίτερη προτίμηση στα οποία επιδεικνύει η ευρωπαϊκή αγορά. 
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- Ο αναμενόμενος περιορισμός της προτίμησης των καταναλωτών σε ροφήματα που περιέχουν 
λακτόζη (το 30% του παγκόσμιου πληθυσμού θεωρείται ότι παρουσιάζει δυσανεξία στη λακτόζη, 
ποσοστό που βαίνει αυξανόμενο), ή (θεωρούνται ότι) είναι αλλεργιογόνα. 

- Η ευεργετική, επιστημονικώς επιβεβαιωμένη, επίδραση της βρώμης στον περιορισμό της 
χοληστερίνης. 

- Η αυξανόμενη αποστροφή των καταναλωτών για προϊόντα που περιέχουν μεταλλαγμένα, 
γεγονός που αναμένεται να ενισχύσει την κατανάλωση βιολογικού γάλακτος βρώμης. 

- Η αύξηση του αριθμού των καταναλωτών στις ώριμες αγορές της Ευρώπης και βορείου Αμερικής 
που ακολουθούν φυτοφαγική διατροφή, δίνοντας έτσι ώθηση σε πάσης φύσεως μη ζωικής 
προέλευσης προϊόντα. 

Πηγή: 
https://www.persistencemarketresearch.com/market-research/oat-milk-market.asp 
 
Υπογραφή από τον Αμερικανό Πρόεδρο του οικονομικού προγράμματος “Restaurant Revitalization 
Fund”, ύψους 28,6 δισ. δολ. ΗΠΑ, για την οικονομική ενίσχυση του κλάδου εστίασης 
 Υπεγράφη από τον Αμερικανό Πρόεδρο, Joe Biden το νομοσχέδιο “American Rescue Plan Act”, 
μέρος του οποίου αποτελεί το “Restaurant Revitalization Fund”, ύψους 28,6 δισ. δολ. ΗΠΑ, σκοπός του 
οποίου είναι η ενίσχυση και ανακούφιση του κλάδου εστίασης στις ΗΠΑ, ο οποίος υπέστη σφοδρό 
πλήγμα από τα περιοριστικά μέτρα περιορισμού της εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού.  
 Τα μέτρα οικονομικής ενίσχυσης απευθύνονται σε 
ιδιοκτήτες έως είκοσι (20) εστιατορίων και προβλέπουν 
τη χορήγηση αφορολόγητων κρατικών επιχορηγήσεων 
ύψους έως 5 εκατ. δολ. ΗΠΑ ανά σημείο εστίασης, ή έως 
10 εκατ. δολ. ΗΠΑ για ιδιοκτήτες περισσότερων του ενός 
εστιατορίων. Τα κεφάλαια μπορούν να αξιοποιηθούν για 
την κάλυψη σημαντικά ευρύτερου φάσματος αναγκών 
των ενδιαφερομένων, σε σύγκριση με παλαιότερες 
σχετικές ενισχύσεις, όπως κάλυψη μισθοδοσίας, 
εξόφληση ενοικίων ή/και στεγαστικών δανείων,  εξόφληση λογαριασμών κοινής ωφελείας, 
προμηθευτών, λειτουργικών εξόδων κ.ά. 
 Εκ του συνόλου των 28,6 δισ. δολ. ΗΠΑ προς διάθεση κονδυλίων, 5 δισ. δολ. ΗΠΑ προορίζονται 
προς διάθεση σε εστιατόρια με συνολικά έσοδα κάτω των 500.000 δολ. ΗΠΑ, κατά τις πρώτες τρεις 
εβδομάδες υλοποίησης του προγράμματος. Επίσης, μέσω του φορέα “Small Business Administration” 
προτεραιότητα θα αποδοθεί στην εξέταση αιτημάτων που θα υποβληθούν από γυναίκες εστιάτορες, 
βετεράνους πολέμου και άλλες ομάδες κοινωνικά αναξιοπαθούντων. 
 Σύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου του μεγαλύτερου αμερικανικού φορέα εκπροσώπησης του 
κλάδου εστίασης “National Restaurant Association”, κ. Tom Bené “Απέχουμε ακόμη πολύ από την πλήρη 
ανάνηψη και πιθανότατα θα απαιτηθεί η χορήγηση επιπλέον κρατικών κονδυλίων, αλλά σήμερα ο 
κλάδος έχει πλέον ελπίδα για το μέλλον”.   
Πηγή: 
https://feed.specialtyfood.com/2021/03/12/biden-signs-restaurant-revitalization-into-
law/content.html?utm_source=piano&utm_medium=email&utm_campaign=8296&pnespid=g_hnruRTVg
yN5ykZxFUFoEJXFC3FCmjBtyWgmYTL 
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