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Γερουσιαστές ασκούν πιέσεις στην αμερικανική Αρχή Ελέγχου Φαρμάκων και Τροφίμων (Food & 
Drug Administration – FDA), με σκοπό τη λήψη αυστηρότερων μέτρων απαγόρευσης όρων της 
γαλακτοβιομηχανίας στη σήμανση ανταγωνιστικών προϊόντων φυτικής προέλευσης. 

       Σε μία κίνηση παράλληλη αυτής του φορέα “US Cattlemen’s 
Association”, ομάδα Αμερικανών Γερουσιαστών και Βουλευτών 
ασκούν πιέσεις στην αρμόδια  αμερικανική Αρχή Ελέγχου 
Φαρμάκων και Τροφίμων (Food & Drug Administration – FDA), 
με σκοπό τη λήψη αυστηρών μέτρων που θα απαγορεύουν τη 
χρήση όρων στην ετικέτα προϊόντων φυτικής προέλευσης , οι 
οποίοι έως τώρα χρησιμοποιούνται σε γαλακτοκομικά 
προϊόντα. Η δικαιολογητική βάση της κίνησης των 
Γερουσιαστών και Βουλευτών, εδράζεται στο επιχείρημα ότι η 
χρήση όρων (π.χ. “γάλα”) σε “αντίγραφα προϊόντα”, 
δημιουργούν σύγχυση στον καταναλωτή, ο οποίος θα πρέπει 
να μπορεί να επιλέγει γρήγορα το προϊόν που επιθυμεί, βάσει 
σαφούς και ακριβούς περιγραφής του. 

 

      Επιπλέον επιχείρημα είναι ότι η χρήση των όρων αυτών, συνιστά άδικη μεταχείριση των αγροτών 
και των γαλακτοβιομηχανιών, οι οποίες παράγουν και εμπορεύονται το “αυθεντικό” γάλα. 
Πηγή:   
https://www.fresnobee.com/news/business/article239910288.html  

Προσπάθεια αναβίωσης της αγοράς υποκατάστατων κρέμας για καφέ (creamers) από τη 
βιομηχανία τροφίμων. 

 Προσπάθεια “αναβίωσης” της αγοράς 
υποκατάστατων κρέμας (creamers), ως συμπλήρωμα 
σε καφέ, επιχειρούν βιομηχανίες τροφίμων που 
δραστηριοποιούνται στην παραγωγή των 
συγκεκριμένων προϊόντων, καθώς καταναλωτές 
νεαρότερης ηλικίας συνεχώς επιζητούν ευρύτερη 
δυνατότητα επιλογών νέων προϊόντων και νέων 
γεύσεων.  
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      Ένας τρόπος συνιστά την παρουσίαση προϊόντων τα οποία θα εμπίπτουν στην κατηγορία των “μη-
γαλακτοκομικών” (“non-dairy”).  
      Η παγκόσμια αγορά υποκατάστατων κρέμας (creamers) για καφέ υπολογίζεται σε περίπου 5,6 δισ. 
δολ. Η.Π.Α. το 2020 και αναμένεται να αγγίξει τα 6,8 δισ. δολ. Η.Π.Α. έως το τέλος του 2026. Επιπλέον, 
οι πωλήσεις των υποκατάστατων κρέμας (creamers) σε υγρή μορφή αυξήθηκαν κατά 9% το 2019, έναντι 
αύξησης 2% στο σύνολο της αγοράς τροφίμων, σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας Νielsen.  
      Η τάση αυτή αποδίδεται στο γεγονός ότι οι νεώτερες γενιές, χρησιμοποιούν υποκατάστατα κρέμας 
(creamers) πολύ περισσότερο απ’ότι οι γονείς τους, ενώ επιπλέον επιθυμούν να  βελτιώσουν και να 
αυξήσουν τις γευστικές επιλογές τους κατά την προετοιμασία του καφέ τους. 
Πηγές: 
https://foodinstitute.com/focus/creamer-gets-creative  
https://www.wsj.com/articles/rich-sales-boost-coffee-creamers-11580737944?mod=searchresults  

Όλο και περισσότερες εταιρείες λιανικής πώλησης τροφίμων εκκινούν ή αυξάνουν τη χρήση 
τεχνολογικών λύσεων, περιορίζοντας τον αριθμό και τις ώρες απασχόλησης προσωπικού στα 
καταστήματα λιανικής πώλησης.   

  Καθώς σημειώνεται συνεχής αύξηση των 
ελάχιστων ημερομισθίων, ενώ επίσης η 
τεχνολογία βελτιώνεται, όλο και περισσότερες 
αλυσίδες λιανικής πώλησης τροφίμων περιορίζουν 
τις ώρες λειτουργίας (και απασχόλησης 
προσωπικού) στα καταστήματά τους και 
υιοθετούν τεχνολογικές λύσεις που υποκαθιστούν, 
εν όλω ή εν μέρει, το απασχολούμενο προσωπικό.  
  

 

 Χαρακτηριστικά παραδείγματα: 
- Η αλυσίδα “Hy-Vee” παύει την 24ωρη λειτουργία των καταστημάτων της, τα οποία πλέον θα 
   παραμένουν κλειστά από 12:00 – 5:00 π.μ. 
- Το 2019 η αλυσίδα “Walmart” τερμάτισε την 24ωρη λειτουργία 100 καταστημάτων της. Σύμφωνα με 
   ανακοίνωσή της, επιθυμεί την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της τις ώρες που αυτοί κυρίως    
   ψωνίζουν, από 9:00 π.μ. - 9:00 μ.μ. 
- Το 2019 η αλυσίδα “Target” περιόρισε τις ώρες απασχόλησης μέρους του προσωπικού της, 
   επικαλούμενη το επιπλέον κόστος που απορρέει από την αύξηση του ημερομισθίου στα 15 δολ. ΗΠΑ  
   από το τρέχον έτος. Ο περιορισμός των ωρών απασχόλησης, συνοδεύτηκε από αύξηση των  
   διατιθέμενων μηχανημάτων αυτόματης εξυπηρέτησης-εξόφλησης (“self-checkout machines”). 
- Η αλυσίδα “7-eleven”, ακολουθεί το παράδειγμα της Amazon και εκκινεί δοκιμαστική λειτουργία 
   καταστήματος, χωρίς τη χρήση μετρητών και χωρίς τη χρήση  μηχανημάτων αυτόματης εξυπηρέτησης- 
   εξόφλησης (“self-checkout machines”). 
   Ειδικότερα, με τη χρήση ειδικού λογισμικού και εξοπλισμού εντός του καταστήματος, θα ανιχνεύεται    
   και θα διακρίνεται ένας έκαστος πελάτης κατά την είσοδό του στο κατάστημα, θα ανιχνεύονται τα  
   αγαθά που θα επιλέγει και θα πραγματοποιείται αυτόματα η χρέωση της πιστωτικής του κάρτας κατά  
   την έξοδό του από το κατάστημα, χωρίς τη διαμεσολάβηση προσώπων ή άλλων συσκευών, μέσω  
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   ειδικής εφαρμογής που θα έχει προηγουμένως κατεβάσει στο κινητό του τηλέφωνο. 
Πηγή: 
https://foodinstitute.com/focus/retail-goes-digital-cut-hours 

Οι τέσσερις τάσεις υγιεινής διατροφής που αναμένεται να επικρατήσουν εντός του τρέχοντος έτους 
  

Οι ισχυρότερες τάσεις υγιεινής διατροφής αναμένεται να είναι οι ακόλουθες, εντός του τρέχοντος 
έτους: 
Α) Σημαντικότατη αύξηση της κατανάλωσης τροφίμων φυτικής προέλευσης. 
Ειδικότερα, οι τάσεις θα περιλαμβάνουν: Υποκατάστατα γάλακτος. 
Πέραν της εξακολούθησης κατανάλωσης εναλλακτικών προϊόντων, όπως το γάλα αμυγδάλου και 
σόγιας, που έκαναν την εμφάνισή τους τα προηγούμενα χρόνια, αναμένεται επίσης η εμφάνιση νέων, 
εναλλακτικών προϊόντων φυτικής προέλευσης, όπως τα ροφήματα βρώμης, κάσιους και ηλιόσπορου.  
- Υποκατάστατα αλεύρων. 
Αναμένεται η εμφάνιση υποκατάστατων των κλασικών αλεύρων, όπως ποικιλίες αλεύρων από φρούτα 
και λαχανικά (π.χ. μπανάνας φακής). 

- Νέες επιλογές πρωτεϊνούχων επιλογών φυτικής 
προέλευσης. 
Αναμένεται η αύξηση της κατανάλωσης φυτικών 
προϊόντων υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη, 
πέραν της σόγια. Τέτοια προϊόντα αποτελούν η 
ροβίτσα, το αβοκάντο, οι σπόροι καννάβεως κ.λ.π. 
- Νέες επιλογές σε γλυκαντικές ουσίες - σιρόπια 
φυσικής προέλευσης. 
Αναμένεται η αύξηση των σχετικών επιλογών, πέραν 
του μελιού, με την εμφάνιση γλυκαντικών ουσιών 
από ρόδι, καρύδα κ.λ.π.  

 -   Νέες επιλογές σε βούτυρα και αλοιφές (“spreads”). 
Ενώ επανακάμπτουν στην αγορά τα βούτυρα υψηλής ποιότητας, σημειώνεται παράλληλα σημαντική 
αύξηση εναλλακτικών προϊόντων, υγιεινότερης προέλευσης, όπως αλοιφές από ελιές και ελαιόλαδο, 
αβοκάντο, αμύγδαλο κ.ά.  
Β) Εξασφάλιση βιωσιμότητας σε όλο τον κύκλο του προϊόντος (παραγωγή, διακίνηση, διάθεση, 
κατανάλωση). 
Οι καταναλωτές, ειδικότερα αυτοί νεαρότερης ηλικίας, επιθυμούν να γνωρίζουν “την ιστορία πίσω από 
το προϊόν” (“know the story behind the product”). Πέραν της απαίτησης των καταναλωτών για 
απλούστερες και πιο εύληπτες ετικέτες και περιγραφές συστατικών, επιθυμούν παράλληλα να 
γνωρίζουν πως το προϊόν βασίζεται σε ηθικές αρχές, όπως ο σεβασμός στο περιβάλλον κατά την 
παραγωγή του, η ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας κ.ά. 
Γ) Ισχυρή τάση κατανάλωσης υπερτροφών (“supperfoods”). 
Εμφανίζονται όλο και περισσότερα προϊόντα τα οποία περιλαμβάνουν ως συστατικά μούρα και 
ελαιόλαδο, τα οποία θεωρούνται ότι διαθέτουν ισχυρή αντιοξειδωτική δράση, ισχυροποιούν το 
ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού και επιβραδύνουν τη γήρανση. 
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Παράλληλα, εμφανίζονται τρόφιμα που θεωρούνται ότι εξασφαλίζουν καλύτερη νοητική λειτουργία, 
όπως ο κουρκουμάς, το μύρτιλο, ο σολωμός, το μπρόκολο, τα καρύδια, το ασπράδι αυγού και τα φύκια. 
Δ) Διεθνοποίηση των γεύσεων. 
Καθώς όλο και περισσότερο άνθρωποι ταξιδεύουν, αναμένεται η διεθνοποίηση εθνικών 
κουζινών/γεύσεων, στοιχείο που θα περιλαμβάνει τη συνεχή εισδοχή στο καθημερινό διαιτολόγιο νέων 
συστατικών από άλλες χώρες. 
 
Πηγή: 
https://www.preparedfoods.com/articles/123415-four-healthy-food-trends-consumers-should-expect-
this-year  
 
Πτώση στις τιμές πώλησης οίνων 

 
     Η λιανική τιμή πωλήσεως οίνων αναμένεται να 
σημειώσει πτώση στα χαμηλότερα επίπεδα των 
τελευταίων πέντε ετών, αφενός λόγω της 
σημαντικά αυξημένης παραγωγής στην 
Καλιφόρνια, αφετέρου λόγω της πτώσης της 
ζήτησης, κυρίως στις νεαρότερες ηλικίες.  Οι 
τιμές αναμένεται να παραμείνουν στα μειωμένα 
επίπεδα έως και τρία έτη. 

 

 

   Σε ότι αφορά στη σημαντικά αυξημένη παραγωγή, αυτή αποδίδεται στην φύτευση το 2016 
αμπελώνων εκτάσεως χιλιάδων στρεμμάτων, καθώς επίσης και στην υιοθέτηση πιο αποτελεσματικών 
μεθόδων συγκομιδής. Οι εξελίξεις αυτές σε επίπεδο παραγωγής έλαβαν χώρα με σκοπό την 
ικανοποίηση αναμενόμενης αύξησης της κατανάλωσης, προοπτική που δεν επαληθεύτηκε, με 
αποτέλεσμα να σημειώνεται μεγάλος όγκος αδιάθετου προϊόντος. 
      Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας IWSR, η οποία παρακολουθεί τις τάσεις και εκπονεί 
μελέτες για την αγορά οινοπνευματωδών σε περισσότερες από 150 χώρες, η κατανάλωση οίνου όχι 
μόνο δεν αυξήθηκε, αλλά αντιθέτως σημείωσε, για πρώτη φορά τα τελευταία 25 έτη, μείωση, καθώς 
όλο και περισσότεροι Αμερικανοί, κυρίως μικρότερης ηλικίας, στρέφονται στην κατανάλωση 
εναλλακτικών ποτών και κοκτέιλ. 
     Η γενιά των λεγόμενων “Millennias”, η πολυπληθέστερη ομάδα καταναλωτών αυτή τη στιγμή, που 
περιλαμβάνει, κατά προσέγγιση άτομα ηλικίας 25 – 40 περίπου ετών, δεν είναι ιδιαίτερα ένθερμοι 
καταναλωτές οίνου. Σύμφωνα με εκτίμηση του κ. Rob McMillan, ιδρυτή του φορέα “Silicon Valley Bank’s 
Wine Division” και συγγραφέα του ετήσιου οδηγού “Stat of the Wine Industry”, οι μειωμένες τιμές ίσως 
ενθαρρύνουν τη συγκεκριμένη γενιά να υιοθετήσει με μεγαλύτερη θέρμη την κατανάλωση οίνων. 
Πηγή:   
https://www.cnn.com/2020/02/16/business/grape-surplus-cheap-wine-trnd/index.html  
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Η αμερικανική κυβέρνηση αναβάλει, προς το παρόν, την επιβολή δασμών ύψους έως και 100% στο 
κρασί και σειρά άλλων ευρωπαϊκών προϊόντων, ως αντιστάθμισμα παράνομων, σύμφωνα με 
απόφαση του ΠΟΕ, ευρωπαϊκών επιδοτήσεων της 
αεροδιαστημικής βιομηχανίας Airbus. 
     Σύμφωνα με ανακοίνωση του Αμερικανού Εμπορικού 
Αντιπροσώπου (“U.S. Trade Representative”) την 
Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου, η αμερικανική κυβέρνηση 
αποφάσισε να διατηρήσει στο 25% τους επιβαλλόμενους 
δασμούς που υιοθετήθηκαν τον Οκτώβριο 2019 σε σειρά 
ευρωπαϊκών προϊόντων, όπως τα γαλλικά κρασιά, το 
ουίσκι, τα ιταλικά τυριά και πλήθος άλλων ευρωπαϊκών αγροτικών προϊόντων, ως ανταποδοτικά μέτρα 
για παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις στην ευρωπαϊκή αεροδιαστημική βιομηχανία Airbus, που 
επιδίκασε το διαιτητικό σώμα του Π.Ο.Ε. 
     Η απόφαση αυτή του Αμερικανού Εμπορικού Αντιπροσώπου σημαίνει ότι, προς το παρόν, δεν θα 
αναθεωρείται η αρχική (Οκτωβρίου 2019) απόφαση, δεδομένου ότι επαπειλείτο η αναθεώρηση των εν 
λόγω δασμών στο 100%, από το υφιστάμενο 25%. 
   Επισημαίνεται, ότι βάσει της απόφασης του ΠΟΕ, οι ΗΠΑ εξουσιοδοτήθηκαν στην επιβολή 
αντισταθμιστικών δασμών ύψους 7,5 δισ. δολ. ΗΠΑ. 
   Η αμερικανική κυβέρνηση θα επανεκτιμήσει την απόφασή της για το ύψος και εύρος των 
επιβαλλόμενων δασμών σε 180 ημέρες. 
Πηγή:  
https://www.barrons.com/articles/u-s-spares-wine-spirits-industry-from-higher-tariffs-01581732058  

Εμφάνιση γιαουρτιού χωρίς γάλα, στην πολλά υποσχόμενη κατηγορία των προϊόντων φυτικής 
προέλευσης. 
     Το γιαούρτι και τα ροφήματα γιαουρτιού φυτικής προέλευσης 
αποτελούν νέα προϊόντα με ισχυρές προοπτικές στην ευρύτερη 
συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων.  
   Επί του παρόντος τα γιαούρτια και ροφήματα γιαουρτιού 
φυτικής προέλευσης αντιπροσωπεύουν μόλις το 3% της αγοράς, 
παρουσιάζονται εντούτοις εξαιρετικά ευοίωνες προοπτικές. 
  Αναφέρεται ενδεικτικά, ότι μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου 
παρελθόντος έτους, η συνολική κατανάλωση των συγκεκριμένων 
προϊόντων εξακοντίστηκε στα 205 εκατ. δολ. ΗΠΑ, γεγονός που 
συνιστά αύξηση κατά 35% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018. 
     Η συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει, κατά κύριο λόγο, καταναλωτές που διαβιούν στις δύο 
ακτές των ΗΠΑ και ανήκουν στις λεγόμενες γενεές των “Millennials” και των “Gen-X” με παιδιά. 
Πηγή:  
https://www.foodnavigator-usa.com/Article/2020/02/13/Non-dairy-yogurt-is-a-bright-spot-in-fast-
growing-plant-based-category-IRI-says#  
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Κατάργηση των πλαστικών σακουλών Σούπερ-Μάρκετ μίας χρήσεως στη Νέα Υόρκη, από τις 1/3/2020. 
   Η Πολιτεία της Νέας Υόρκης αποφάσισε την κατάργηση των σακουλών 
Σούπερ-Μάρκετ μίας χρήσεως από τις 1/3/2020 και μετά, με σκοπό την 
προστασία του περιβάλλοντος. 
     Θα διατίθενται χάρτινες σακούλες, μίας χρήσεως, έναντι αντιτίμου 5 σεντς. 
Παρόλ’αυτά, θα επιτρέπεται παράλληλα η διάθεση συνθετικών τσαντών 
μεγαλύτερης αντοχής, μία κίνηση που εγείρει προβληματισμό ότι αντίκειται 
στο πνεύμα της απαγόρευσης. 
Πηγή:  
https://www.nydailynews.com/news/politics/ny-plastic-bag-ban-20200218-
xyn5zxdpvbaf5gpwcwgvadrbh4-story.html  
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