2021’DE NE YİYECEĞİZ,
NASIL YİYECEĞİZ?
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2020 gibi zor bir seneyi ardımızda bırakırken birçok alışkanlığımız değişti,
peki gıdaya dair değişen algılar ve alışkanlıklar olmadı mı? Tabii ki oldu.
Hatta bazı davranışlarımızı kökten değiştirmek durumunda kaldık.
Covid dönemi bize sağlıklı ve temiz beslenmenin ne kadar önemli olduğunu
hatırlattı. Tüketiciler, gıdalarının geldiği tedarik zincirini araştırmaya, kaynağı
belli ürünler satın almaya, yerel ürün tüketmeye, bağışıklığı güçlendirici
sağlıklı gıdalar tüketmeye yöneldiler. Tabii, atıksız mutfak yönelimleri de
oldukça arttı. Sahip olduğumuz kaynakları doğru kullanmanın önemi bir kez
daha karşımıza çıktı. Az ama öz tüketmenin altı çizildi.
Gıdanın genel geçer, hayatımızda hep olan, tedarik edilen bir başlık olduğu
algısından uzaklaştığımız bir yıl oldu. Hepimiz gıdaya olan ulaşımımızın
etkilenebileceği bir yıl geçirdik, hala da geçiriyoruz. Bu da bizi gıdaya dair
süreçleri sorgulamamıza, yeniden düşünmemize yönlendirdi.

PEKİ, 2021’DE BİZİ NE BEKLİYOR?
GIDA TRENDLERİ NASIL YÖNLENİYOR,
ÜRETİM NASIL ŞEKİLLENİYOR?
TÜKETİCİ NE İSTEYECEK,
ÜRETİCİ NASIL YANIT VERECEK?

Sağlıklı gıda, kalite, sürdürülebilirlik, yerel üretim, izlenebilirlik, bitki bazlı
protein 2020’de de konuştuğumuz başlıklardı, bu başlıkları konuşmaya
devam edeceğiz. 2021’de artık sıkça konuşulmaya başlayan hayalet
mutfaklardan daha çok bahseder olacağız. Restorancılık sektörünün
yapısını değiştiren ve Covid ile de pazardaki ihtiyacı karşılayan bir yapı
olarak hayalet mutfakları bolca duyacağız. Ülkemizde de Paket Mutfak
markası bu sene hizmet vermeye başladı. 2021’de eve paket servisi
olmayan restoran kalmayacak gibi gözüküyor.
Sağlıklı gıdayı konuşurken sağlıklı gıdayı dayandırabileceğimiz başlıkları
da konuşacağız. Bunlardan biri de biyolojik çeşitlilik.

Sürekli aynı besinleri tüketmek, bağışıklık sistemlerimizin
güçlenmesini de engelliyor, vücudumuzu besleyemiyoruz,
şu an dünyadaki bitki ve hayvan çeşitliliğini incelediğimizde
12 bitkinin ve 5 hayvanın dünyadaki gıda arzının 75%’ini
oluşturduğunu görüyoruz.
Sağlıklı gıda başlığının altında 2021’de sağlıklı içecekler ve fermantasyon
teknikleri de sıkça konuşuluyor olacak. Kombucha, popülaritesine
popülarite katacak.

Kendini düşünmenin yanında insanoğlu doğayı da düşünmeye başladı.
Üretim sistemlerinin kendi faydamıza olması kadar doğaya
faydası olması da artık oldukça umurumuzda. Tükettiğimiz bir dünyada
bizim de tükeneceğimiz algısı geç de olsa kolektif zihinde oluştu.

Tüketiciler sağlıklı beslenmenin yanında stresli bir yıl geçirirken kendilerini
mutlu edecek, enerjilerini yükseltecek ve güzel günlerini hatırlatacak
ürünlere de yöneldiler. 2021’de de enerji veren, C vitamini deposu olan,
nostaljik ürünlerde de yükseliş görecek gibiyiz. Bitkiler, baharatlar,
mantarlar, kök sebzeler gündemimizde bolca olacak.
Sağlıklı beslenme alışkanlığını kazanmak isteyen tüketicinin yönlendiği bir
diğer alan da kahvaltı. Kuvvetli bir kahvaltının kuvvetli bir bağışıklık sistemi
için önemli olduğu algısının oluşması ile kahvaltıda bal, pekmez, yumurta
gibi ürünlerin tüketimi 2021’de daha çok olacağa benziyor.

2021 gıda kayıp ve atığına da daha çok önem verildiği bir yıl olacak.
Restoran mutfaklarında da ev mutfaklarında da sıfır atık prensipleri
bolca konuşulacak. Tarladan marketlere, restoranlara kadar olan
tedarik zincirindeki kayıpları engellemek için ise soğuk zinciri
kırmama odaklı yeni teknolojiler gelişeceği gibi şehirde tarım
alternatifleri de artıyor olacak.
Protein değeri yüksek bakliyatlar mutfaklarda daha çok kullanılacak.
Yeşil mercimek, maş fasulyesi, nohut alışık olduğumuz tarifler dışında
da sıkça kullanılacak.
Vejetaryenlik ve veganlık bir yemek stili olmaktan bir yaşam stili
olmaya çoktan evrildi. 2021 trendlerindeki bitki bazlı proteinler, protein
değeri yüksek bakliyatlar bu başlığı kuvvetlendiriyor olacak.

Restoranların eve paket servisi dışında, yerel ürünlerin e-ticaret
sistemleri ile evlere ulaşması 2021 yılında da önemini koruyacak.
Covid döneminde e-ticaret satışları artan yerel gıda üreticileri,
2021 yılında e-ticaret deneyimlerini iyileştirmek için çalışacaklar.
Genel alışveriş alışkanlıklarına baktığımızda ise tüketici önceliğini
ihtiyacı olan temel gıdaya yönlendirecek. Belirsizliğin hüküm
sürdüğü bir gelecek ile karşı karşıya olan gıda tüketicisi hem
sağlıklı hem de öncelikli olan gıda ihtiyaçlarını tercih edeceğe
benziyor. Bu noktada da gıda üreticilerinin tüm bu yönelimler
doğrultusunda ürün deneyimini, hikayesini ve vaadini baştan
düşünmesi gerekiyor olacak.
Bol C vitaminli bir 2021 olması dileği ile…
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