


A crescente consciencialização dos consumidores sobre a crise climática tem levado a uma
reavaliação dos seus hábitos de consumo e a procura por marcas que abordam ativamente as questões de
sustentabilidade. 

Embora seja amplamente aceite que as alternativas lácteas à base de plantas têm uma pegada de
carbono significativamente mais baixa do que os seus equivalentes lácteos, muitos consumidores
continuam a não estar convencidos. 

As marcas precisam não só de destacar os benefícios ambientais das alternativas lácteas à base de
plantas, mas também de garantir que os seus produtos são o mais sustentáveis possíveis, desde a
utilização de ingredientes locais e cadeias de distribuição curtas, até minimizar as embalagens e
utilizar materiais sustentáveis.

Para muitos europeus, o surto de COVID-19 despertou para a importância da saúde física. O sedentarismo
do confinamento levou muitos consumidores a ponderar novamente o exercício físico. 

Os iogurtes líquidos estão bem posicionados como uma bebida para antes e depois dos treinos, devido ao
seu teor naturalmente elevado de cálcio e proteína. Combinar estes benefícios nutricionais com sabores
e texturas inovadoras, despertou um maior interesse entre os consumidores europeus relativamente ao
consumo de iogurtes líquidos.



Os consumidores sentem necessidade de experimentar refeições que ofereçam sabores e receitas
arrojadas, que os ajude a amenizar as restrições de refeições fora de casa ou das viagens internacionais. 

Existe uma oportunidade para as marcas procurarem inspiração para além da genérica comida
asiática, mexicana ou italiana, que permita aos consumidores criar rapidamente refeições autênticas e
convenientes enquanto experimentam outras gastronomias.

A alimentação saudável tornou-se uma prioridade para muitos consumidores, uma vez que a pandemia
fez com que mais pessoas reavaliassem o valor nutricional dos seus hábitos alimentares. 

O interesse acrescido dos consumidores em eliminar o açúcar e as gorduras e a intenção de incorporar
alimentos mais ricos em nutrientes no dia-a-dia, irá inevitavelmente afetar a relação com as
sobremesas. 

As marcas estão sob pressão para acelerar a inovação em torno de melhores produtos, particularmente em
torno da redução do açúcar e da gordura







Uma inclinação para alimentos e bebidas naturais que podem melhorar a saúde funcional está a
desencadear a procura de ingredientes fermentados entre consumidores mais conscientes com a
saúde. 46% dos consumidores polacos dão cada vez mais prioridade aos produtos saudáveis
desde a pandemia. 

Há uma variação significativa observada no tipo de alegações naturais em lançamentos recentes de
queijos. A Polónia é um mercado em destaque para a alegações biológicas no lançamento de
queijos, tendo crescido 9% nos últimos cinco anos, representando 11% dos lançamentos de queijo
em 2020. 

Dos principais mercados europeus, a Alemanha, a Polónia e a França são os que representam a
maior fatia de lançamentos de ingredientes naturais para cozedura e para açucares e

A Polónia tem registado um forte crescimento nos alimentos vegans, molhos e temperos, nos
últimos cinco anos. 

Os lançamentos com alegações de sustentabilidade são menos predominantes na Polónia do que
noutros mercados europeus. 

Os lançamentos de cervejas com baixo teor alcoólico mantiveram-se relativamente estáveis nos
últimos cinco anos na Europa. Entretanto, as cervejas sem álcool registaram um crescimento
significativo. Dos principais mercados europeus, a Polónia lidera com 14% na inovação de novas
bebidas sem álcool lançadas para o mercado.


