
 גורמים משפיעיםלהבין  קודם  -לפני שמתחילים 

 מגמות בתחום המזון מהצומח

 ,ב"בארה המזון צריכת בהרגלי שינויים על המשפיעים מהותיים גורמים מספר קיימים
  על משפיעות זה בשוק מגמות שינויי כי הוא בחשבון לקחת שיש במיוחד אקוטי ונתון

 פועלות ובו ,בעולם והעשיר הגדול זה ששוק משום ,העולם בשאר מגמות שינויי
 משיקות שהן מוצרים ולרוב – ועוד פפסיקו יוניליבר ,נסטלה דוגמת בינלאומיות חברות

   .בעולם נוספים במקומות גם יושקו האמריקאית בקמעונאות
  

 ?התזונה את משנה מה אז
  ל מודעות ,Health and Wellness ה מגמת התפתחות  ,בריאות שרותי התייקרות

  וגורמים ,מתכלים טבע ומשאבי אקלים שינויי על והשלכותיה קיימא ברת חקלאות
 .המחיה יוקר על המשפיעים נוספים

  ,מתכלים ומוצרים ממזון מגיע אמריקה בצפון המכירות מסך 59% כי עולה בוולמארט המהותיות הקטגוריות של המכירות נתוני בחינת
 בעולם הגדולה הקמעונאית של מכירה ובערכי ,מהמכירות 6% שהניבה Health and Wellness ה לקטגוריית לתת יש מיוחד דגש אך

   .בלבד ב"ארה בצפון – מיליארד 18.5$ ב מדובר

 ,חוקר ,מודע צרכן הוא האמריקאי הצרכן
 .וחוויות תובנות וחולק – לומד

  משמיע שאותו – קול האמריקאי לצרכן
 .במה לו מקנים וכולם – סייגים ללא

 

 במדיות השקיפות התעצמות עם
  והמותגים הקמעונאים באתרי ,החברתיות

  ידי על הנכתב רב מידע ומאידך מחד
 עם והתמודדות ,מקצועיים גורמים
 המשפיעים אקלים לשינויי חשיפה
  בכל כמעט – המחיה יוקר על מהותית

  בהתנהגות מהותי שינוי חל  ,רובד
     .צרכנים

 המזון בתחום הגידול היקף את לבחון יש הצרכנים בהתנהגות השינוי את להבין כדי
 .תהומיים וההבדלים ,אחרים ממקורות או מהחי ממזון להבדיל צמחים בסיס על

 

 מזון במכירת 2% של גידול חל 2018 בשנת כי עולה plantbasefood של סקר פי על
 .20% של עצום גידול מייצר מהצומח המזון תחום אך ,נוספים ומקורות חי בסיס על

   .לקרניבורים אף אלא – בלבד צמחוניים או ו לטבעונים רלוונטי אינו זה גידול

  בר לייצור הדרישה וכיום ,וחוקר קורא ,מודע צרכן הוא האמריקאי הצרכן ,לזכור חשוב
 מתחדשים במשאבים ושימוש מתכלים משאבים על הגנה ,(Sustainable) קיימא
   .סטרים מיין אלא – בטרנד האמור אין .הצרכנים של הרכישה הרגלי את משנה

 

  פרסום באמצעות המותג מורשת ואת מוצריהם את כיום ממנפות המזון יצרניות
  בכלל  .שלהן המקור וארץ ,גידולם שיטות  ,הגלם חומרי מקורות לגבי רלוונטי מידע

 .ביערות פוגעים שאינם מאזורים דקלים וסוכר שמן מקור לדוגמה אלו
 

 תהליך פיתחה לדוגמה וולמארט ,מחמירות ואף – בהתאמה נוהגות קמעונאיות
  המזון של הלוגיסטיקה שרשרת כל את לנטר לה המאפשר ,IBM חברת עם משולב

  בקרה הכולל ,טרי ממזון ייהנו שלקוחותיה להבטיח בכדי ,(וירקות פירות בעיקר) הטרי
   .'וכד הדברה דישון כמות על

WHAT’S GROWING. 

 ,2016 ב דולר מיליון 606$ של מכירות ממחזור שכן ,צמחים בסיס על המזון קטגוריית גידול נתוני את לבחון יש זו לקטגוריה במקביל

 השלכות עצמם לסגמנטים שכן בנפרד סגמנט כל פי על לבחון יש שכזה מהותי גידול!מיליארד 3.3$ ל הקטגוריה צמחה
   .רבות ומגמות תחומים על אם כי החקלאות תחום על רק לא לכת מרחיקות

 השפעה מגמות והזדמנויות
 חממה גזי מפליטת )!( רבע של תרומה בעולם לחקלאות ם"האו של דוח פי על

  50%ל אחראיות לבדן ב"וארה ברזיל ,הודו ,סין ,בעולם האקלים שינויי על המשפיעים
   .הפותחת החמישייה את מובילה (בכלל ואסיה) בפרט סין כאשר ,זו רעלים מפליטת

   .עץ ומוצרי ,(אדומים ריבועים) חקלאית אדמה לטובת יערות ביעור כולל זה נתון

 צור קשר? רוצה לייצא

 מתחיל זה שינוי
  התמקדות את להסביר

  שמבצעות והשקעות
  ואמזון וולמארט

 המזון בקטגוריות
 את וכן – והבריאות
  בין הניטשת המלחמה

  של כיסו על הענקיות 2
 .האמריקאי הצרכן

 2018 ביוני המסתיימים שבועות 52 של למכירות מתייחס המזונות כל 2018 ו  צמחי מזון 2018 :נילסן – מקור

 ?מה גדל –מזון על בסיס הצומח 

 זאת עם .דולר מיליארד 1.6$ של לסך 9% של גידול הניב מהצומח חלב ,2018 בשנת 6%  של בירידה מצויים בקר חלב שמוצרי בשעה
  טכנולוגיות בגין במיוחד חם זה תחום ,מיליון 670$ל 24% ב שגדל ,מהצומח חלבון או "בשר"ל קשור "חמים"ה התחומים אחד

   .בהתאם והשקעות גיוסים עם – וואלי הסיליקון של היוצר מבית מגיע מהפיתוחים מעט ולא אלו לתהליכים המשולבות
 

  ההמבורגר כי לוודא מנת על וזאת שנים 5 מ פחות לא פ"במו השקיעה BEYOND MEAT -  בתחום המעניינות החברות אחת
   החברה בביקוש גידול ולנוכח ,בלבד במסעדות הושק זה מוצר .בקר בסיס על המבורגר כמו דבר לכל 'וכד יראה יריח "ידמם" מתוצרתה

  תשתית את הרחיבה
  יושק והמוצר שלה הייצור

   .בחנויות גם
 

  שעולה מהותי נתון
  התנהגות מבחינת

  לעובדה מתייחס  הצרכנים
  הגורם את מהווה הטעם כי

   .למעבר המהותי
 

  פונט דו חברת של מסקר
 שנחקר מהציבור 52% וכי

  מהצומח מזון כי סבורים
 .לבריאותם תורם

 :מגמות המלצות והזדמנויות

רגולציה על וישפיעו העולם בכל חלים אלא ב"לארה מוגבלים אינם אקלים שינויי 
 .החקלאות בתחום

ונמכרים המותגים מורשת את ממנפים קיימא וברי מתחדשים ממקורות מוצרים  
 יותר גבוהה במחיר

גידול להמשך יביא מהחי בחלבון  וצמצום בחקלאות תשומות מחירי התייקרות  
 .רבות והנפקות הון גיוסי זה ובתחום – מהצומח וחלבון בשר פיתוח בתחום

ב"בארה הביתי הגינון בתחום לגידול יתרמו התזונה בתחום אלו שינויים. 
 

 !בהצלחה

מגמות של התפתחות ומניב שינויים מניע האמריקאי השוק 
 .בעולם ביקוש על המשפיעות

בינלאומית בסביבה פועלים רבים ומותגים קמעונאים. 
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