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Οι 50 κορυφαίες τάσεις στον κλάδο τροφίμων για το 2020 

Η ιστοσελίδα “Eat This Not That” δημοσίευσε τις προβλέψεις 
της για τις 50 κορυφαίες τάσεις στον κλάδο των τροφίμων για το 
2020. Μεταξύ των σημαντικότερων είναι: 
 Έμφαση στις βιώσιμες καλλιέργειες 
 Έμφαση στη διατροφή των παιδιών  
 Διαφάνεια συστατικών και λεπτομερής αναγραφή αυτών 

στις ετικέτες των προϊόντων 
 Περαιτέρω διάδοση της δίαιτας “Keto”  
 Τρόφιμα που ενισχύουν την ενέργεια, τη συγκέντρωση και τη λειτουργία του εγκεφάλου 
 Περαιτέρω αύξηση ζήτησης τροφίμων και ποτών που περιέχουν κάνναβη 
 Διάδοση των snacks φυτικής προέλευσης 
 Αύξηση των λεγόμενων flexitarians (ατόμων που καταναλώνουν περιστασιακά κρέας ή ψάρι) 
 Αύξηση κατανάλωσης προϊόντων από υποκατάστατα κρέατος  
 Διάδοση τροφίμων και ποτών με ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα 
 Περαιτέρω κατανάλωση μη αλκοολούχων ποτών 
 Διάδοση των spreads που προέρχονται από καρπούς  

Πηγή: 
https://www.eatthis.com/top-food-trends-2020/  
 
Κυριαρχία των προϊόντων φυτικής προέλευσης προβλέπουν για το 2020 οι ειδικοί  
 

Σύμφωνα με ειδικούς αναλυτές της βιομηχανίας τροφίμων, το 2020 αναμένεται ευρεία διάδοση 
των προϊόντων φυτικής προέλευσης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι πέραν ορισμένων συστατικών που ήδη 
τυγχάνουν ευρείας αποδοχής, όπως ορισμένα μπαχαρικά που θεωρούνται ευεργετικά για την υγεία, το 
2020 αναμένεται να κερδίσουν σημαντικότερο μερίδιο ιδιαίτερα είδη τσαγιού και συναφή φυτικά προϊόντα 
όπως το yerba mate και το matcha. 

mailto:ecocom-newyork@mfa.com
https://www.eatthis.com/top-food-trends-2020/


Η αύξηση της ζήτησης τέτοιου τύπου προϊόντων συμβαδίζει με τις τάσεις των νεότερων 
καταναλωτών, όπως οι millennials και Gen Zers, που καταναλώνουν αφεψήματα χωρίς τεχνητές γεύσεις, 
με βασικό γνώμονα τη συμβολή στη σωματική και 
πνευματική τους ευεξία. Άλλα προϊόντα που αναμένεται να 
τύχουν αυξημένης ζήτησης είναι ο ιβίσκος και το ginger. 
Στην ίδια κατηγορία εμπίπτουν και προϊόντα κάνναβης 
(έλαια, σπόροι, μαγειρικά πρόσθετα, τσάγια κλπ), τα οποία 
μάλιστα χρησιμοποιούνται πλέον ευρέως και ως συστατικά 
για την παρασκευή άλλων τροφίμων, όπως παγωτών, 
σαλατών ή υποκατάστατων γάλακτος.  

Σημειωτέον ότι οι νεότεροι καταναλωτές ηγούνται της τάσης για μεγαλύτερη διαφάνεια στο 
labeling των προϊόντων, καθώς διαβάζουν αναλυτικότερα και προσεκτικότερα τις σχετικές ετικέτες πριν 
αγοράσουν ένα προϊόν.  
 
Πηγές: 
https://www.fooddive.com/news/plant-based-and-functional-flavors-to-dominate-in-2020-experts-
say/569572/  
https://www.fastcompany.com/90442576/the-dark-side-of-plant-based-food-its-more-about-money-than-
you-may-
think?partner=rss&utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=rss+fastcompany&utm_content
=rss?cid=search  
https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/2019/08/26/questions-plant-based-meat-alternatives/  
https://foodrevolution.org/blog/plant-based-meat-alternatives/  

Οι 100 κορυφαίες τάσεις του 2019 στον κλάδο των ποτών. Προβλέψεις για το 2020 
  Το 2019 καταγράφηκε μια στροφή των 
τάσεων στην κατανάλωση ποτών, με έμφαση στην 
υγεία και την ευεξία των καταναλωτών. Οι αναλυτές 
εκτιμούν ότι η τάση κατανάλωσης μη αλκοολούχων 
και ποτών που προάγουν την υγιεινή διαβίωση θα 
συνεχιστεί και το τρέχον έτος.   
Ειδικότερα, αναμένεται αύξηση πωλήσεων 
ροφημάτων από νερό καρύδας, ποτών που 
προέρχονται από κάνναβη, καφέδων με φυσικές 
πρόσθετες γεύσεις, φρουτοχυμών, ποτών που ενδείκνυνται για αναπλήρωση στοιχείων μετά από άθληση 
κλπ.  
Πηγή: 
https://www.trendhunter.com/slideshow/2019-beverage-trends  
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Οι τρεις κορυφαίες τάσεις για τη συσκευασία τροφίμων 
και ποτών το 2020 

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η συσκευασία των 
διατροφικών προϊόντων είναι κρίσιμη για την πορεία τους 
στην αγορά. Άλλωστε η συσκευασία αποτελεί την πρώτη 
επαφή του καταναλωτή με το προϊόν.  

Οι τρεις σημαντικότερες τάσεις αναφορικά με τη συσκευασία 
διατροφικών προϊόντων σύμφωνα με τους ειδικούς για το 2020 είναι οι εξής: 

 1.Βιωσιμότητα 
Αναφέρεται κυρίως στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα του προϊόντος και επηρεάζει πρωτίστως τη χρήση 
πλαστικών, δεδομένου ότι οι εταιρείες που θα προτιμήσουν 100% ανακυκλώσιμα ή βιοδιασπώμενα υλικά 
αναμένεται να δελεάσουν το νεότερο καταναλωτικό κοινό, που εμφορείται από οικολογικές ευαισθησίες.  

2.Τεχνολογία 
Το 2020 αναμένεται μεγαλύτερη κυκλοφορία προϊόντων που θα προσφέρουν διαδραστικές εμπειρίες 
στους καταναλωτές, ιδίως μέσω της τεχνολογίας AR (augmented reality). Η σχετική τεχνολογία γνώρισε 
ανάπτυξη της τάξεως του 120% τα τελευταία χρόνια και συνιστά δελεαστική παράμετρο για τις 
καταναλωτικές προτιμήσεις των millennials. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά στέλεχος της “Tetra Pak”, oι 
τεχνολογικές εξελίξεις «παρέχουν μεγάλες δυνατότητες για προσωπικές εμπειρίες που μπορεί να 
εκπλήξουν και να ευχαριστήσουν τον καταναλωτή».  
Στο παιχνίδι μπαίνει και η τεχνολογία Blockchain που παρέχει πρόσβαση στους καταναλωτές σε 
ασφαλείς πλατφόρμες στα κινητά τους, μέσω των οποίων μπορούν να σκανάρουν το προϊόν και να 
ανιχνεύσουν την πορεία του στην παραγωγική αλυσίδα.  
  
3.Διαφάνεια  
Βρισκόμαστε στην εποχή του ευσυνείδητου καταναλωτή, η άνοδος του οποίου αλλάζει τις παραμέτρους 
της ετικέτας και της συσκευασίας των προϊόντων. Οι καταναλωτές θα συνεχίσουν να απαιτούν ξεκάθαρες 
και σαφείς πληροφορίες για την προέλευση, τα συστατικά και τη διατροφική αξία των προϊόντων.  

Πηγή: 
https://www.foodbev.com/news/top-3-food-and-beverage-packaging-trends-for-2020/  
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