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Megatrendy na rynku żywności
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Bliżej natury
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jak najmniej przetworzone

znane pochodzenie

“czysta” i zrozumiała etykieta

“mniej znaczy więcej”

bez sztucznych dodatków 

bez substancji syntetycznych

69%
konsumentów chce 

wiedzieć gdzie i w 

jaki sposób 

produkowana jest  

żywność1

[1] Insight Inside dla Kerry, badanie konsumenckie “Consumer1st” wrzesień 2017, N= 8,500

Chcemy być jak najbliżej natury

66%
konsumentów 

sięga po bardziej 

naturalne i mniej 

przetworzone 

produkty1

70%

71%
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53%
konsumentów 

uważa, że na 

opakowaniach jest 

za dużo

niezrozumiałych

informacji1

42%
konsumentów jest 

skłonnych zapłacić 

więcej za produkt 

w “czystej 

etykiecie“ 2

58%
konsumentów 

zawsze czyta skład 

produktu znajdujący 

się na etykiecie lub 

opakowaniu1

Czytamy skład produktu

[2] GlobalData: Global Consumer Survey; Q4 2015

[1] Insight Inside dla Kerry, badanie konsumenckie “Consumer1st” wrzesień 2017, N= 8,500 

59%

59%

58%
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62% 
konsumentów uważa, że 

spożywanie większej 

ilości błonnika jest

najlepszym sposobem 

na regulowanie pracy 

układu trawiennego144% 
konsumentów 

w ciągu ostatniego 

roku wprowadziło 

do swojej diety 

więcej błonnika 2

[2] Mintel; Mintel Report, 1Q 2017 vs 2016

73%
konsumentów 

NIE spożywa 

zalecanych

5 porcji owoców i 

warzyw dziennie3

[3] Mintel Food & Drink, Food Show 2017

[1] Insight Inside dla Kerry, badanie konsumenckie “Consumer1st” wrzesień 2017, N= 8,500
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Propozycja Kerry: 

HARMONIA #toMojaNatura

� Źródło naturalnego błonnika 

� Z dodatkiem soku truskawkowego i cytrynowego

� Niska zawartość cukru (tylko 3.6 g/100 ml)

� Niskokaloryczny (< 15 kcal / 100 ml) 

Technologie Kerry:



Wybrane przykłady napojów wzbogaconych w błonnik
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Fascynacja
botaniką
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Czarny Bez
Rumianek

Fiołek

Hibiscus

Róża

Jaśmin

Mintel GNPD, 2018

Lawenda

Kasztano-
wiec

Jeżówka
Wiśnia

Mniszek

Lipa

Forsycja

Nagietek

Głóg

Aromaty i 
ekstrakty 

botaniczne
najczęściej 

wykorzystywane 
w napojach
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Rozmaryn

Szałwia
Trawa 

cytrynowa

Żeń-
Szeń

Guarana

Mięta

Aloes

Aromaty i 
ekstrakty 

botaniczne
najczęściej 

wykorzystywane 
w napojach

Melisa

Bazylia

Mintel GNPD, 2018

Herbata

Miłorząb

Baobab
Brzoza

Kaktus

Werbena

Sosna
Kurkuma

Pokrzywa

Skrzyp
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Czego konsumenci poszukują w napojach?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

nawodni mój oragnizm

ugasi pragnienie

nie zawiera sztucznych słodzików

zrelaksuje mnie

jest wygodny "na drogę"

doda mi energii

Polska Włochy Hiszpania Niemcy Francja

Insight Inside dla Kerry, badanie konsumenckie “Consumer1st” wrzesień 2017, N= 8,500
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Energia? Tak, potrzebna ! 
Kolejna kawa? Niekoniecznie…

[1] Mintel, 2017 badanie internetowe: osoby 16+ pijące regularnie kawę (min 1x tyg) Francja (837), Włochy (914), Polska (877)

59% 
konsumentów 

zgadza się ze 

stwierdzeniem, że 

ciężko im byłoby 

przeżyć dzień bez 

kawy1

80% 
konsumentów 

regularnie pije 

kawę2

[2] Newsweek.pl
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� Naturalne ekstrakty: guarany, zielona herbata, żeń-szeń

� Z dodatkiem witamin B3, B5, B6, B12, C, E

� Z dodatkiem soku malinowego i rabarbarowego

� Niskokaloryczny (< 20 kcal /100 ml) 

� Niska zawartość cukru ( tylko 4,8 g/100 ml)

Propozycja Kerry: 

ENERGIA #toMojaNatura

Technologie Kerry:
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Wybrane przykłady napojów energetycznych z ekstraktami 
roślinnymi
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Zdrowie 360o
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Zdrowy” produkt oczami konsumenta

100% … naturalnych, pełnowartościowych składników, o 
niskim stopniu przetworzenia

Bez dodatku… substancji “E”, konserwantów, 
sztucznych substancji nadających aromat, kolor, teksturę

Źródło / Bogaty w …. mikro/makroelementy: 
witaminy, minerały, błonnik, proteiny, naturalne czynniki 
stymulujące właściwe funkcjonowanie układu 
odpornościowego, trawiennego czy krwionośnego

O obniżonej… kaloryczności, zawartości cukru, 
tłuszczu czy soli

59% 
konsumentów, w 

porównaniu do roku 

ubiegłego, coraz 

bardziej troszczy się                                     

o swoje zdrowie

59% 
konsumentów, w 

porównaniu do roku 

ubiegłego, coraz 

bardziej troszczy się                                     

o swoje zdrowie

Insight Inside dla Kerry, badanie konsumenckie “Consumer1st” wrzesień 2017, N= 8,500 

66%
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23% 
konsumentów 

twierdzi, że w 

ogóle nie jada 

“śmieciowego 

jedzenia”51% 
konsumentów poszukując 

“zdrowszych” produktów 

wybiera te, które nie mają 

w składzie sztucznych 

dodatków czy 

konserwantów2

51% 
konsumentów poszukując 

“zdrowszych” produktów 

wybiera te, które nie mają 

w składzie sztucznych 

dodatków czy 

konserwantów2

33% 
konsumentów

deklaruje, że jedzenie 

“śmieciowego 

jedzenia” zdarza im 

się rzadziej niż raz 

miesiącu

[1]  Report "Healthy food. Shopping trends 2017” Open Research, 2017

Wybieramy “zdrowsze”

66% 
konsumentów 

podczas codziennych 

zakupów stara się 

wybierać “zdrowsze” 

produkty1

[2] Insight Inside dla Kerry, badanie konsumenckie “Consumer1st” wrzesień 2017, N= 8,500 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

wspiera wytrzymałość
fizyczną

wspiera odporność

poprawia kondycję
mięsni

wspomaga kontrolę wagi

pomaga mi osiągnąć cele
fitness

Polska Włochy Hiszpania Niemcy Francja

Czego oczekujemy od napojów funkcjonalnych?

Insight Inside dla Kerry, badanie konsumenckie “Consumer1st” wrzesień 2017, N= 8,500
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33% 
konsumentów już

zmieniło dietę, aby 

wspierać swoją 

odporność 2

33% 
konsumentów już

zmieniło dietę, aby 

wspierać swoją 

odporność 2

91% dorosłych

100% dzieci (2-13) 

przynajmniej raz w 

roku choruje na 

przeziębienie/grypę1

91% dorosłych

100% dzieci (2-13) 

przynajmniej raz w 

roku choruje na 

przeziębienie/grypę1

37% 
regularnie dba 

o swój układ 

immunologiczny1

37% 
regularnie dba 

o swój układ 

immunologiczny1

[1] Badanie ARC Rynek i Opinia, 2017

33%
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40% 
respondentów               

postrzega 

odporność jako  

naturalną tarczę1

40% 
respondentów               

postrzega 

odporność jako  

naturalną tarczę1

[1] ARC Rynek i Opinia, 2017 , badanie konsumenckie nt. odporności

Dieta bogata

w owoce i warzywa jako

najbardziej znana i 

najczęściej stosowana

metoda zwiększania 

odporności

64% wskazań1

Dieta bogata

w owoce i warzywa jako

najbardziej znana i 

najczęściej stosowana

metoda zwiększania 

odporności

64% wskazań1

73%
konsumentów 

NIE spożywa 

zalecanych

5 porcji owoców i 

warzyw dziennie3

[3] Mintel Food & Drink, Food Show 2017

31% 
– jako siłę

organizmu do 

zwalczania 

wirusów i bakterii 1

31% 
– jako siłę

organizmu do 

zwalczania 

wirusów i bakterii 1

[2] Insight Inside dla Kerry, badanie konsumenckie “Consumer1st” wrzesień 2017, N= 8,500
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� Naturalne formy beta- glukanów o działaniu wspomagającym 

układ odpornościowy

� Naturalne ekstrakty roślinne: kwiat wiśni, biała herbata,

guarana, żeń-szeń i kakao

� Z dodatkiem soku wiśniowego i witaminy C

Propozycja Kerry: 

ODPORNOŚĆ #toMojaNatura

Technologie Kerry:

www.wellume.com
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Wybrane przykłady napojów funkcjonalnych
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Proteinowy                  
zawrót głowy
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34% 
konsumentów spożywa

napoje “zdrowsze”,                       

z dodaną wartością -

wzbogacone w 

witaminy lub proteiny2

34% 
konsumentów spożywa

napoje “zdrowsze”,                       

z dodaną wartością -

wzbogacone w 

witaminy lub proteiny2

26%
konsumentów 

stara się spożywać 

obecnie więcej 

protein2

26%
konsumentów 

stara się spożywać 

obecnie więcej 

protein2

[1] Mintel GNPD: nowe produkty na całym świecie z deklarcją “wysoka zawartość protein” 2012-2017

4x 
wzrosła liczba 

wprowadzeń nowych 

produktów z 

deklaracją:

‘wysoka zawartość 

protein’1

[2] Insight Inside dla Kerry, badanie konsumenckie “Consumer1st” wrzesień 2017, N= 8,500 

41%

24%
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Proteiny nie tylko dla osób uprawiających sport

To delay the aging

process

To gain muscle

mass/definition

To increase physical

strength

To keep me full for

longer

To lose/maintain

weight

To make sure I'm

getting enough

protein

To provide an

instant energy boost

To provide sustained

energy

To support a healthy

lifestyle

To support bone

health

Powody spożywania produktów wysokobiałkowych,

France Germany Italy Spain Poland

Mintel, Marzec 2017; badanie internetowe, osoby 16+ spożywające produkty wysokobiałkowe w ciągu ostatnich 3 mc-y; Francja 

(505), Niemcy (589), Włochy (745), Polska (644), Hiszpania (708)

by opóźnić 
procesy 

starzenia

by uzyskać  
masę 

mięśniową 

by poprawić
wytrzymałość 

fizyczną

by mieć 
poczucie 

sytości  na 
dłużej

by
kontrolować 

wagę

by dostarczyć 
wystarczającą 

ilość białka

by 
natychmiast  
się pobudzić

by dostarczyć  
energii na 
cały dzień

by wspierać 
zdrowy styl 

życia

by wspierać 
zdrowe, 

mocne kości

Francja           Niemcy               Włochy         Hiszpania      Polska
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Nie tylko dla

35% 
konsumentów w ciągu 

ostatnich 12 m-cy sięgało 

po białko roślinne z coraz 

szerszego spectrum źródeł 

(groszek, owies, ryż itp.)

zastępując nim białko z 

mięsa1

35% 
konsumentów w ciągu 

ostatnich 12 m-cy sięgało 

po białko roślinne z coraz 

szerszego spectrum źródeł 

(groszek, owies, ryż itp.)

zastępując nim białko z 

mięsa1

10% 
konsumentów

w wieku 25-34  

deklaruje, że jest na 

diecie 

wegetariańskiej lub 

wegańskiej2

10% 
konsumentów

w wieku 25-34  

deklaruje, że jest na 

diecie 

wegetariańskiej lub 

wegańskiej2

[2] Mintel Q3, 2017

[2] Insight Inside dla Kerry, badanie konsumenckie “Consumer1st” wrzesień 2017, N= 8,500 

34%
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� Źródło białka pochodzenia roślinnego wolnego od alergenów.

� Bez dodatku stabilizatorów

� Z dodatkiem soku jabłkowego i kokosowego

� Odpowiedni dla wegan

Propozycja Kerry: 

SIŁA #toMojaNatura

Technologie Kerry:
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Wybrane przykłady napojów z proteinami
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Cukier pod lupą
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Gorący temat - cukier

Organizacje zdrowotne
Instytucje rządowe
Podatki od cukru

Media
Influencerzy

Media społecznościowe

Moda na zdrowy styl życia
Świadomość konsumentów

Świadome wybory

2018 2018 2019 2019
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“Consumer1st” wrzesień 2017, N= 8,500 

41% 
konsumentów 

wybiera więcej 

napojów o niskiej lub 

zerowej 

kaloryczności1

41% 
konsumentów 

wybiera więcej 

napojów o niskiej lub 

zerowej 

kaloryczności1

56% 
konsumentów 

aktywnie obniża 

ilość spożywanego 

cukru1

56% 
konsumentów 

aktywnie obniża 

ilość spożywanego 

cukru1

60%

42%
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Smak jest najważniejszy!

30% 
konsumentów uważa, 

że “zdrowsze” napoje 

mają gorszy smak2

30% 
konsumentów uważa, 

że “zdrowsze” napoje 

mają gorszy smak2

[2] Kerry badanie własne konsumenckie, sierpień 2016, N=1,800

84% 
konsumentów 

wymienia smak jako 

najważniejsze 

kryterium wyboru 

produktu1

84% 
konsumentów 

wymienia smak jako 

najważniejsze 

kryterium wyboru 

produktu1

[1] International Food Information Council Foundation, Global Report, 2017
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“W napojach nie lubię smaku 
sztucznych substancji słodzących”

% zgadzam się 2

“Sztuczne substancje słodzące nie smakują tak
dobrze jak cukier” % zgadzam się 3

58%       43%       46 %      36 %     43%    

60%
konsumentów martwi 

się wpływem 

sztucznych substancji 

słodzących na 

zdrowie1

60%
konsumentów martwi 

się wpływem 

sztucznych substancji 

słodzących na 

zdrowie1

26%      25%       22%       17%       20%    

[2] Kerry badanie konsumenckie, sierpień 2016, N=1,800

[3] Insight Inside dla Kerry, badanie konsumenckie “Consumer1st” wrzesień 2017, N= 8,500

[1] Mintel, raport “Attitudes Towards Diet” 2016, Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania, Polska
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� Obniżona zawartość cukru o 30% (7,9 g / 100 ml) 

� Z dodatkiem soku cytrynowego i pomarańczowego

� Nie zawiera substancji słodzących

� Nie zawiera sztucznych aromatów

Propozycja Kerry: 

ŚWIEŻOŚĆ #toMojaNatura

Technologie Kerry:
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Wybrane przykłady napojów o obniżonej zawartości cukru



Taste & Nutrition



Taste & Nutrition |  © Kerry 2017

Dziękujemy
Magdalena Przewoźnik 

Barbara Kordek

W prezentacji wykorzystano badania opracowane przez: 


