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En verden i forandring 
Food Trends
New Diet

Korn, meget mere korn



Producent Forbruger

Konsulent



  MEGATRENDS              
*Urbanisering
*Digitalisering

*Sundhed
Globalisering
Kompleksitet

Vækst (velstand)
Ligestilling (Women-empowerment)

Standardisering
Optimering
Teknologi
*Tidspres

*Bæredygtighed (Grøn)
  



  MEGATRENDS              
Landboromantik

Biodiversitet
G-Lokalisering
Back to basis
Speltmødre
Diversitet

Økologi
Pure

Homemade

MODTRENDS
Urbanisering
Digitalisering

Sundhed
Globalisering
Kompleksitet

Vækst (velstand)
Ligestilling (Women-empowerment)

Standardisering
Optimering
Teknologi
Tidspres

Bæredygtighed (Grøn)
  



15 / 85

First Movers / Massemarked 



      Forandringer   



Men





15 / 70 / 15
First Movers / Massemarked / Reaktionære 



      Forandringer   



Madkulturen under forandring
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Fra nok - godt
Fra hjemme - ude
Fra “konformitet” - kreativitet
Fra pligt - passion (hobby)
Fra tradition - livsstil (mode)
Fra lavstatus - høj status
Fra pris - kvalitet
Fra standardisering - autenticitet
Fra energi - hedoisme (nydelse)
Fra frost - frisk

Fra os - mig



               Plejer er død!
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• Kaffe drikker man da i byen 
• Maden behøves ikke spises derhjemme?
• Man kan sagtens stå op og spise
• Man behøver ikke lave sin mad selv
• Kødet behøves ikke være det centrale i et måltid
• Børn kan godt få en lykkelig barndom med købekage
• Brunch er super til en barnedåb
• Rødbeder kan bruges til meget andet end at sylte
• Der behøves ikke længere være sukker i det søde
• Chokolade er sundt
• Madpakker er et levn fra fortiden (de lugter)



Urban-Food-Culture?



Foodtrends
 mod 2020
NB! Food Trends er ikke det samme som massemarked. Men her er tale om

tendenser der allerede i dag, men i endnu højere grad i fremtiden får
stor indflydelse på de fødevarevalg som forbrugerne træffer.



                   Mega Food Trends 
1. Food Service - Meget mere take away - kantine - restaurantmad. Folk har 

travlt og mange kan ikke lave mad.

2. Sundhed - vi skal være slankere, smukkere, klogere og leve længere og 
bedre.... Sundhed er ikke ikke blot få kalorier.

3. Livsstil - Mad er blevet livsstil. Livsstil handler om værdier og social 
positionering.

4. Æstetik - Maden skal sælges lækkert og indbydende. Flot emballage giver 
genkendelighed og wow-effekt.

5. To Go Food - Snacking. På vej, hvor som helst, når som helst.

6. Digital Food - Maden tilgåes i stigende grad digitalt. E-shopping, blogs, 
opskrift-sites, etc.

7. PURE  - rent. Et minimum af forarbejdning.

8. Bæredygtighed   - Økologi , 100% Natural.

9. PRIS - er vigtigt for lavprisryttere såvel som dem der jagter det bedste. Man 
vil gerne have det gode til en god pris.



 Up-comming Food-trends
1. HOME MADE - bagning, hønsehold,  urtehave, suppe-kogning.

2. Biodiversitet - For et bedre køkken og en mere mangfoldig natur.

3. Super food - Mad med særlige egenskaber. 

4. Functional Food - En effektiv løsning.

5. Detox - Et nyt liv.

6. Palæo - Stenaldermad.

7. Raw Food - sundhed.

8. Forbudt mad - Ingen sukker, mel, kød, mælk.....

9. Low Carb  - også til morgenmad.

10. Dyrevelfærd - mindre kød, halvtids vegetarer.



Fremtidens mad
+
+Frugt
+Grønt
+Fisk
+Nødder
+Æg
+Fuldkorn
+ Bælgfrugter
+Råt
+Kylling

 både &
Kød 
(svin, okse, lam)
Mælk

-
-Hvede
-Sukker
-Salt
-Sødestoffer
-Slik
-Alkohol
-Soya



Korn



75 gr. anbefalet mængde



Fuldkorns-success
“Drivers”

Sundhed
Super Foods
Kampen mod fedme
Jagten på evig ungdom
Fordøjelse
Mæthed
Viden
Autenticitet
Food is Fashion



• I november 2012 var der  WG-Stamp på 8000 produkter i 35 
forskellige lande. 335 medlemsvirksomheder fra 19 forskellige lande 
støtter op om  WG-Stamp

• 15%af alle produkter med mærket findes udenfor USA

WG-Stamp



1. Fra hvide - brune kulhydrater

2. Nye “gamle” kornsorter

3. Hvede er upopulært

4. Fuldkorns-kager

5. Fuldkorns-slik

6. Grød (salt og sød)

7. Speltotto / Bygotto

8. Hjemme-mølleri

9. Fuldkorn “to go”

                  Fuldkorns-trends
Fuldkorn er andet end 
havregrød og rugbrød



KORN



Korn-barer



Fuldkorn i 
nye typer produkter













Værdier

Pris

Segmentering





Mel er ikke bare mel





Mælk er ikke bare mælk



Dansk Ingrid-marie GMO

Lilleø Fransk
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Grødfeberen













Starbucks
+ 25% pr. 
år

Pret 
a

Manger
50.000 portioner 

pr. 



Instant grød







“Mode-korn” har en
 meget høj pris



Meget 
mere korn



TAK FOR I DAG
www.foodfuture.dk


