
Az elmúlt években az édesipar jelentős változásokon ment keresztül a fogyasztói 
magatartásból adódóan. A Dawn Foods szabadalmaztatott globális kutatása 
közvetlenül a cukrászokhoz és pékekhez juttatja el a fogyasztói betekintést, 
segítve őket törekvéseik megvalósításában és üzletük növekedésében.

A technológia örökre megváltoztatta a fogyasztók étkezési 
élményeit, átalakította azt, hogy miként választjuk ki és 

fogyasztjuk el kedvenc ételeinket helyben és otthon egyaránt.

A fogyasztók 51%-a arra számít, hogy a 
jövőben virtuális kapcsolatokon keresztül 
ünnepli majd az üzleti, vagy a személyes 
alkalmakat.

51%

€
hajlandóak süteményeket 
vásárolni az interneten keresztül, 
következő évben ez az adat csak 
növekedni fog

Az online rendelés és kiszállítás
továbbra is releváns marad

5-ből 3-an 

több mint fele szerint a
közösségi média befolyással bír 
arra, hogy milyen édes süteményeket 
vásárolnak

A fogyasztók

Átváltozás
Technológiai

Napjaink fogyasztói – különösen a �atalabb generációk – követik a 
hagyományokat, csak egy kis csavarral fűszerezve. A friss és berobbanó 

alapanyagokat és a nosztalgikus emlékeket az új ízélményekkel együtt keresik. 

Nosztalgikus formák + Új étkezési élmények = Újragondolt sütemények

fogyasztó szeret 
új ételeket és étkezési
élményeket kipróbálni

5-ből 4
fogyasztó élvezi az olyan 

édes süteményeket, amelyek 

a klasszikusokat teszi izgalmasabbá

4-ből 3

A fogyasztók 83%-a
az olyan süteményeket
kedveli, amelyek
gyermekkorukra 
emlékeztetik őket

83%

Fin�ságok
Mindennapi

több mint fele az elmúlt évben több 
édes süteménnyel bővítette napi 

rutinját.

A fogyasztók

Ahogy egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk a mentális egészségre és 
a jóllétre, a fogyasztók egyre inkább megváltoztatják a nassolásról 
alkotott elképzeléseiket. A minden nap kiélvezni egy kis édességet 

koncepcióban, a „valami, ami miatt bűntudatot érzek” megközelítést 
a „valami, amitől jól érzem magam” váltotta fel, ami a 

kiegyensúlyozott életmód elengedhetetlen része. 

A fogyasztók 80%-a úgy érzi, hogy
az étel jót tesz a mentális egészségnek.

80%

A fogyasztók 49%-a azt tervezi, hogy
az édes süteményeket továbbra is 
a rutinukban tartják. 

49%

Napjaink fogyasztói különös jelentőséget tulajdonítanak annak, hogy 
milyen ételeket esznek. Akkurátusan �gyelnek arra, hogy döntéseik 

milyen módon befolyásolja egészségüket, a közösségüket és a 
bolygónkat, megbízható forrást keresnek és pozitív hatást 

szeretnének gyakorolni a világra.

A tiszta címkével ellátott összetevőket és a több 
kalóriát tartalmazó süteményeket jobbnak tartják, 
mint a feldolgozott összetevőket és a kevesebb 
kalóriát tartalmazó süteményeket.

Tisztább címke > Kalória

A fogyasztók 72%-a
legtöbbször a helyi alapanyagok
fogyasztását preferálja

72%
A fogyasztók 64%-a hajlandó
többet fizetni a fenntartható választásokért

64% €

Sz�epe
A Tudatosság

Fedezze fel, hogyan segíthetünk ezeknek a trendeknek a kihasználásában
a www.dawnfoods.com oldalon.

Forrás: Dawn Global Bakery Trends Study, 2022. június. Az adatok európai fogyasztókra vonatkoznak.
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