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Os consumidores dos Países Nórdicos estão cada vez mais conscientes com a
saúde. A nutrição é uma prioridade a longo prazo.

Mais de metade da população nórdica acha que come de forma saudável, mas
muitos acreditam que é muito caro comer alimentos saudáveis regularmente.
Mensagens consistentes e claras e alegações fundamentadas são essenciais.

O principal fator de escolha apelativo para os consumidores é se um produto é
natural. O consumo de alimentos à base de carne têm diminuído,
especialmente nas gerações mais novas. É preciso criar hábitos nos
consumidores que ajudem a impulsionar comida saudável.

A pandemia teve impacto nos hábitos de consumo, com as pessoas a
procurarem certos tipos de comida para ajudar a evitar doenças relacionadas
com o estilo de vida. A saúde mental é um problema importante. A ligação da
saúde à sustentabilidade é essencial.
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Cerca de 3 em cada 5 pessoas concordam que há demasiada informação conflituosa

sobre o que constitui uma dieta saudável. Uma educação sobre o que é saudável será um

fator importante para manter o bem-estar através da nutrição. As marcas e os retalhistas

devem fazer parte da solução, oferecendo conselhos e reivindicações claras e

fundamentadas sobre a embalagens e todas as comunicações de marketing. 
 

A Finlândia tem o nível mais elevado de mensagens “Adequado para" devido a um maior

número de lançamentos de produtos que alegam ter baixos/sem lactose e alergénicos e

sem glúten. Estima-se que a Finlândia tenha o nível mais elevado de intolerância à lactose

de todos os países nórdicos e a maior incidência de doença celíaca no mundo ocidental.
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Quando solicitados para escolher os três principais fatores, baseados na saúde, a ter em

conta na compra de alimentos, os "ingredientes naturais" são o principal fator de escolha

nos quatro países nórdicos. Os "ingredientes orgânicos" foram de apelo misto, com uma

pontuação mais elevada na Dinamarca (mais de um em cada quatro consumidores) e na

Suécia (um em cada cinco). Esta caiu para cerca de um em cada oito na Finlândia.

Em todos os países nórdicos, há pontos de vista diferentes sobre o que é mais apelativo

nos alimentos com níveis reduzidos de gordura, sal, açúcar e calorias. Na Dinamarca, o

baixo teor de gordura é visto como a característica mais apelativa, enquanto nos outros

países, o fator-chave é o baixo teor de açúcar (desejado por um terço dos

dinamarqueses). O sal reduzido é menos apelativo na Dinamarca e na Suécia, mas

relevante para cerca de um em cada cinco finlandeses.
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Apenas 10% dos consumidores dos países nórdicos afirmam estar a evitar
alimentos derivados de animais.  
No entanto, há um apelo para o consumo de alimentos saudáveis, como a ingestão de

frutas/vegetais, em conformidade com as orientações governamentais em matéria de

saúde alimentar. Embora poucas pessoas estejam a evitar totalmente o consumo de

carne, uma parte significativa da população nórdica afirma estar a tentar limitar o seu

consumo. Até um quarto de todos os consumidores afirmam estar a limitar a ingestão de

carne na maior parte do tempo. Cerca de 30% limitam o consumo de carne

ocasionalmente.
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A pandemia colocou a saúde e o bem-estar no centro de muitas decisões do consumidor.

A ligação entre o COVID-19 e as más condições de saúde existentes, como a obesidade,

aumentou as intenções dos consumidores de comer dietas mais nutritivas. Por exemplo,

29% dos consumidores dinamarqueses afirmam que, após o covid-19, planeiam comer

uma dieta que reduza o risco de "doenças relacionadas com o estilo de vida", como

diabetes e hipertensão.

A saúde nutricional continuará a ser

um fator importante para impulsionar a

escolha dos alimentos e das bebidas. A

maioria dos consumidores nórdicos

considera que come de forma saudável e

procura conselhos para os ajudar a fazer

escolhas positivas. No entanto, existe

alguma confusão em torno da informação

à sua disposição e a pandemia tornou-os

mais interessados em fazer as escolhas

certas para manter a saúde física e

mental.

A oportunidade para a indústria
alimentar e de bebidas é fornecer

informações claras e úteis sobre as

embalagens e mensagens de marketing,

oferecendo uma escolha de produtos de

grande sabor e nutricionalmente

equilibrados que ajudem os consumidores

a satisfazer as suas necessidades de

estilo de vida. A ligação entre a saúde

humana e a saúde ambiental é cada vez

mais importante.

As importações mais significativas são frutas e os produtos hortícolas, por razões

climáticas, existe uma quantidade substancial de frutas e produtos hortícolas que não

podem ser cultivadas nestes países. Café, chá, chocolate e vinho são outros produtos

importantes que não podem ser produzidos. São também importados cereais e alimentos

para animais.
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