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Γεν. Προξενείο Ν. Υόρκης 
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Θέμα : Ενημερωτικό Δελτίο Γραφείου Ο.Ε.Υ Ν. Υόρκης για τις εξελίξεις στην αγορά τροφίμων/ποτών 

στις Η.Π.Α  
 

 
       Αποστέλλουμε συνημμένως, σε ηλεκτρονική μορφή, στις ηλεκτρονικές σας δ/νσεις εν θέματι 
ενημερωτικό δελτίο που εκπόνησε το Γραφείο μας.  

   Ανωτέρω σημείωμα βρίσκεται ανηρτημένο και στον ιστότοπο “agora” του ΥΠΕΞ,  στον εξής 
σύνδεσμο: 

https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-
xora/infofile/73546 

 
 

O Προϊστάμενος  
 
 
 

Γιώργος Μιχαηλίδης 
Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 

 
Συν: τέσσερις (4) σελ.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 

1)“Enterprise Greece” / Γραφείο κ. Δ/ντος Συμβούλου  
2) Σ.Ε.Β.  
3) Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος – Σ.Β.Β.Ε.  
4) Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων – Π.Σ.Ε.  
5) Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος – Σ.Ε.Β.Ε.  
6) Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης – Σ.Ε.Κ  
7) Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης  - ΣΕΔΗΚ 
8) Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος – Κ.Ε.Ε.Ε.  
9) Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών – Ε.Β.Ε.Α.  
10) Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς – Ε.Β.Ε.Π.  
11) Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης – Ε.Β.Ε.Θ.  
12) Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποιήσεως Ελαιολάδου – Σ.Ε.ΒΙ.Τ.ΕΛ.  
13) Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Ελαιολάδου & Ελιάς – Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.  
14) Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Αμπελοοινικών Προϊόντων  
15) Σύνδεσμος Ελληνικών Αποσταγμάτων και Αλκοολούχων Ποτών -  ΣΕΑΟΠ  
16) Ελαιουργική - Κεντρική Κλαδική Συνεταιριστική Ένωση Ελαιοκομικών Προϊόντων Ελλάδος 
17) Πανελλήνια Ένωση Μεταποιητών, Τυποποιητών Εξαγωγέων Επιτραπέζιων Ελιών  
18) Διεπαγγελματική Οργάνωση Επιτραπέζιας Ελιάς – ΔΟΕΠΕΛ  
19) Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων  
20) Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου & Οίνου – Ε.Δ.Ο.Α.Ο.  
21) Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου – Σ.Ε.Ο.  
22) Oίνοι Βορείου Ελλάδος – Ο.Β.Ε., Ένωση Οινοπαραγωγών του Αμπελώνα της Βορείου Ελλάδος – 
      ΕΝΟΑΒΕ  
23) Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Αναψυκτικών  
24) Ένωση Αμπελουργών Οινοποιών Νήσων Αιγαίου  - ΕΝ.Ο.Α.Ν.Α.  
25) Ένωση Οινοπαραγωγών Αμπελώνα Κρήτης  
26) Ένωση Οινοπαραγωγών Αμπελώνα Πελοποννήσου – ΕΝ.Ο.Α.Π.  
27) Ένωση Οινοπαραγωγών Αμπελώνα Κεντρικής Ελλάδος – ΕΝ.Ο.Α.Κ.Ε.  
28) Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής & Διακίνησης Φρούτων Λαχανικών & Χυμών 
      INCOFRUIT HELLAS  
29) Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων – Σ.Ε.Β.Τ.  
30) Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Κατεψυγμένων Τροφίμων  
31) Σύνδεσμος Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών (Σ.Ε.Θ.)  
32) Πανελλήνια Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Βιολογικών Προϊόντων  
33) Ένωση Κονσερβοποιών Ελλάδος – Ε.Κ.Ε.  
34) Πανελλήνια Ένωση Κονσερβοποιών  
35) Ομοσπονδία Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδος  
36) Σύνδεσμος Ελλήνων Τυποποιητών Συσκευαστών Εξαγωγέων Μελιού  
37) Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ζυμαρικών  
38) Ένωση Βιομηχανιών – Βιοτεχνών Ζαχαρωδών Ελλάδος  
39) Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο  
40) Επιμελητηριακός Όμιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νήσων - ΕΟΑΕΝ  
41) Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κορινθιακής Σταφίδας  
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ENHMEΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΣΤΙΣ ΗΠΑ (39) 
(19.1.2021)   

 
Η πανδημία αλλάζει τις διατροφικές συνήθειες των καταναλωτών 

Η πανδημία του κορωνοϊού έχει αλλάξει όλες τις παραμέτρους της καθημερινής ζωής, μία εκ των 
οποίων είναι η μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των καταναλωτών επί θεμάτων υγείας και ευεξίας. Η τάση 
αυτή αποτυπώνεται ιδιαίτερα έντονα στις διατροφικές καταναλωτικές συνήθειες, όπως άλλωστε 
καταδεικνύει πρόσφατη έρευνα που διεξήχθη στις Η.Π.Α., με τη συμμετοχή 1.165 διατροφολόγων.  

Σύμφωνα με την έρευνα, βρισκόμαστε πλέον ενώπιον διατροφικής επανάστασης, στο επίκεντρο 
της οποίας βρίσκεται η υγεία, με αποτέλεσμα να αυξάνεται 
ραγδαία το ενδιαφέρον για τροφές που ενισχύουν το 
ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπινου οργανισμού. 
Παράλληλα, παρατηρείται στροφή σε υγιεινά snacks, που 
τείνουν να υποκαταστήσουν τα πλήρη γεύματα. 
Επιπροσθέτως, καταγράφεται στροφή σε φυτικής προέλευσης 
προϊόντα. Σύμφωνα πάντα με την έρευνα, οι δέκα πιο 
δημοφιλείς υπερτροφές (superfoods), που αναμένεται να 
κυριαρχήσουν το 2021 είναι, κατά σειρά, οι εξής: 
Γιαούρτι και συναφή προϊόντα (λ.χ. kefir), μπλε μούρα, πράσινο τσάι, εξωτικά φρούτα (λ.χ. acai, χρυσά 
μούρα), διάφοροι σπόροι (μεταξύ των οποίων και τροφές περιέχουσες κάνναβη), αβοκάντο, σπανάκι, 
kale , καρύδια και σολομός.  
Πηγή:  
https://www.prnewswire.com/news-releases/pandemic-plates-nutrition-experts-reveal-top-consumer-
diet-changes-due-to-covid-19-301207565.html#:~:text=COVID-
19%20Transformed%20the%20Way,day%20to%20more%20frequent%20snacking.  
 
Αυξημένο καταναλωτικό ενδιαφέρον για συμπληρώματα διατροφής – Μεγάλη ζήτηση προϊόντων στις 
πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου 

Η πανδημία έχει αυξήσει το καταναλωτικό ενδιαφέρον για συμπληρώματα διατροφής, ενώ 
παρατηρείται και έντονη επενδυτική κινητικότητα στο συγκεκριμένο πεδίο. Το ενδιαφέρον εντοπίζεται 
κυρίως στα συμπληρώματα που ενισχύουν την υγεία και το 
ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπινου οργανισμού (λ.χ. 
προβιοτικά και συγκεκριμένες βιταμίνες).  

Σύμφωνα με τον Shad Azimi, διευθυντικό στέλεχος της 
Vanterra Capital, οι νέες τεχνολογίες έχουν βελτιώσει την 
απόδοση αυτών των σκευασμάτων και έχουν κατακλύσει την 
αγορά με καινοτόμα προϊόντα, με ευρεία ποικιλία γεύσεων 
(τσίχλες, κρέμες κ.λ.π). Η έντονη ανησυχία για την υγεία και οι 
τεκτονικές αλλαγές στον τρόπο ζωής και τις καταναλωτικές 
συνήθειες στις δυτικές κοινωνίες εκτιμάται ότι θα 
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προκαλέσουν αύξηση της εν λόγω αγοράς άνω του 8% έως το 2027, με αξία πωλήσεων άνω των 230 δισ. 
δολ. Η.Π.Α., σύμφωνα με έρευνα της Grand View.  

Η αγορά των σχετικών προϊόντων ανθεί στις πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, οι οποίες 
προσφέρουν κατ’ οίκον παράδοση και εκπτωτικές ευκαιρίες. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι εκπρόσωποι της 
εταιρείας Fredi, η οποία εμπορεύεται φυτικά συμπληρώματα διατροφής μέσω διαδικτύου, τονίζουν ότι 
η πανδημία εκτόξευσε τις πωλήσεις τους κατά 10.000%.  
Πηγή: 
https://www.forbes.com/sites/douglasyu/2021/01/18/supplements-complementing-functional-food-are-
attracting-investor-interest/?sh=5536430cb43e 
 
H μεσογειακή διατροφή ενδέχεται να συμβάλλει στην πρόληψη του καρκίνου του προστάτη  

Σύμφωνα με ιατρική έρευνα που δημοσιεύτηκε στο εξειδικευμένο περιοδικό “Cancer”, η 
μεσογειακή διατροφή ενδέχεται να συμβάλλει στον περιορισμό του κινδύνου για εμφάνιση πιο 
επιθετικών μορφών καρκίνου του προστάτη. Ως βασική παράμετρος θεωρείται η χαμηλή περιεκτικότητα 
της σε κορεσμένα λιπαρά.  

Σύμφωνα με τον Dr. Phillip Vigneri, εξειδικευμένο ιατρό στον καρκίνο του προστάτη στο Staten 
Island University Hospital της Νέας Υόρκης, όσο λιγότερα κορεσμένα λίπη καταναλώνει κάποιος τόσο 
μειώνονται οι πιθανότητες να εμφανίσει επιθετικές εκδοχές του εν λόγω καρκίνου, όπως απέδειξε 
σχετική έρευνα στην Ιαπωνία, της οποίας η διατροφή 
χαρακτηρίζεται επίσης από χαμηλή περιεκτικότητα 
κορεσμένων λιπαρών.  

Η έρευνα που διεξήχθη σε βάθος 3ετίας στην 
Αμερική διενεργήθηκε από το κέντρο καταπολέμησης 
καρκίνου Anderson στο Texas και έλαβε δείγματα από 
410 ασθενείς. Τα πορίσματά της κατέδειξαν ότι όσοι εκ 
των ασθενών (πάσχοντες από ήπια μορφή καρκίνου) 
ακολούθησαν διατροφή πλούσια σε φρούτα, 
λαχανικά, δημητριακά και ψάρια εμφάνισαν πολύ μικρότερο κίνδυνο επιδείνωσης και ανάγκης για 
επιθετικότερη θεραπεία.  

Η μεσογειακή διατροφή είναι εξαιρετικά ισορροπημένη, έχει υψηλή περιεκτικότητα σε 
ιχνοστοιχεία και βιταμίνες και συμβάλλει στη γενικότερη υγεία του ανθρώπινου οργανισμού. Ήταν 
ευρέως γνωστή ως τώρα η συμβολή της στην πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων, της υπέρτασης 
κ.λ.π. Η ερευνητική επαλήθευση της συμβολής της και στην πρόληψη επιθετικότερων μορφών καρκίνου 
του προστάτη αποτελεί ισχυρό εργαλείο στα χέρια των ειδικών.  
Πηγή: 
https://consumer.healthday.com/b-1-8-mediterranean-diet-could-boost-prostate-cancer-outcomes-
2649752659.html  
 
Ο νέος διατροφικός οδηγός των ΗΠΑ για την πενταετία 2020-2025 διατηρεί τα ισχύοντα προτεινόμενα 
επίπεδα κατανάλωσης ζάχαρης και αλκοόλ παρά τις αντιρρήσεις των ειδικών 

Η αμερικανική κυβέρνηση εξέδωσε τον ανανεωμένο διατροφικό οδηγό για την πενταετία 2020 – 
2025, στον οποίο διατηρούνται αμετάβλητα τα ισχύοντα επίπεδα προτεινόμενης μέγιστης κατανάλωσης 
αλκοόλ και ζάχαρης. Ο οδηγός, που αποτελεί κοινή έκδοση των Υπουργείων Υγείας και Γεωργίας, δεν 
ενσωμάτωσε τις προτάσεις αρκετών ειδικών που ζητούσαν περαιτέρω μείωση του μέγιστου ορίου 
κατανάλωσης των εν λόγω ουσιών. 
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Σημειωτέον ότι ο οδηγός ανανεώνεται κάθε πέντε 
χρόνια και έχει ευρεία επίδραση στον κλάδο τροφίμων και 
ποτών. Οι βασικές οδηγίες προς τους καταναλωτές είναι οι 
εξής:  

• Ακολουθείστε μια διατροφική ρουτίνα με έμφαση 
στην πρόσληψη υγιεινών συστατικών 

• Επιλέξτε τρόφιμα πλούσια σε υψηλής διατροφικής 
αξίας συστατικά 

• Προσπαθήστε να μην υπερβαίνετε το ενδεδειγμένο 
ημερήσιο όριο πρόσληψης θερμίδων  

• Περιορίστε στο ελάχιστο όριο την πρόσληψη ζάχαρης, κορεσμένων λιπαρών, αλατιού και αλκοόλ.  
Πηγή: 
https://www.wsj.com/articles/new-u-s-dietary-guidelines-reject-recommendation-to-cut-sugar-alcohol-
intake-11609254000?mod=searchresults_pos6&page=1 
 
Σε δίλημμα οι ιδιοκτήτες εστιατορίων αναφορικά με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό του προσωπικού 
τους για τον κορωνοϊό  

Οι ιδιοκτήτες των αμερικανικών εστιατορίων, του κλάδου που έχει πληγεί όσο κανένας άλλος 
από την πανδημία στις ΗΠΑ, εμφανίζονται προβληματισμένοι αναφορικά με την προοπτική του 
υποχρεωτικού εμβολιασμού του προσωπικού τους.  

 
Ο John Taxin, ιδιοκτήτης ενός από τα δημοφιλέστερα εστιατόρια στο Richmond αποτυπώνει με 

γλαφυρό τρόπο την κατάσταση: «Κανείς δεν ξέρει τι πραγματικά συμβαίνει. Κανείς δεν ξέρει τι πρέπει να 
κάνει. Περιμένουμε να ακούσουμε τι πρέπει να κάνουμε».   

Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του «Restaurant Business», μόνο ένα 
20,4% των ιδιοκτητών δηλώνουν αποφασισμένοι να απαιτήσουν από το προσωπικό τους εμβολιασμό 
για τον κορωνοϊό, ως προϋπόθεση πρόσληψης ή διατήρησης της θέσης απασχόλησής τους. Ακόμα και 
μεταξύ αυτών, οι περισσότεροι από τους μισούς περίπου δηλώνουν ότι θα δέχονταν εξαιρέσεις επί τη 
βάσει θρησκευτικών πεποιθήσεων ή ζητημάτων υγείας.  

Βεβαίως η εν λόγω συζήτηση παραμένει ακόμα σε ακαδημαϊκό επίπεδο, καθώς οι Πολιτείες δεν 
έχουν αποφασίσει αν θα επιβάλουν τον εμβολιασμό συγκεκριμένων ομάδων εργαζομένων, ούτε αν οι 
εργαζόμενοι στον κλάδο της εστίασης θα συμπεριληφθούν σε αυτές τις ομάδες, σε περίπτωση που 
ληφθεί σχετική απόφαση.  
Πηγή:  
https:www.restaurantbusinessonline.com 
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