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Mercabarna presenta l’estudi Les quatre tendències actuals i
futures de l’alimentació a Espanya que ha analitzat les
preferències sobre producte fresc del consumidor a la nostra
societat. Encarregat a la consultora especialitzada Psyma per
l’Observatori de Tendències de Mercabarna, el nou estudi de
l’entitat determina que el consumidor demana, cada cop més,
productes saludables, naturals, fàcils de preparar i que li
aportin plaer. En aquest sentit, es percep una valoració
creixent de les alternatives de proximitat i ecològiques, que
milloren l’experiència de consum quant a qualitat i, a la
vegada, contribueixen a la millora de la sostenibilitat i
potencien el comerç i la producció locals.

El nou estudi de Mercabarna observa, en definitiva, quatre
grans eixos entorn als quals pivoten els corrents principals
d’alimentació de la societat actual:

• Preocupació per la salut i el benestar personal

• Interès per allò natural, proper i sostenible

• Practicitat i facilitat de consum dels productes

• Cerca del plaer i l’experiència a l’hora de menjar

Per a l’elaboració de l’anàlisi Les quatre tendències actuals i
futures de l’alimentació a Espanya, realitzada durant el mes
d’abril de 2017, s’han dut a terme més de mil enquestes arreu
de l’estat espanyol, a homes i dones entre 18 i 70 anys, així
com entrevistes en profunditat a responsables de producte
d’empreses del comerç, la distribució alimentària i el càtering.

ESTUDI ‘LES QUATRE TENDÈNCIES ACTUALS I FUTURES DE 
L’ALIMENTACIÓ A ESPANYA’

L’últim estudi 
encarregat per 

l’Observatori de 
Tendències de 

Mercabarna apunta la 
salut, la naturalitat, la 

practicitat i la cerca 
de plaer com les 

quatre tendències 
principals de 

l’alimentació a la 
societat espanyola
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L’estudi de Mercabarna confirma la tendència ja consolidada
relativa a la preocupació per la salut, cada cop més creixent en
el consumidor actual. Aquesta conclusió es basa en els
elements següents:

• Allò vegetal està de moda
Sorgeixen nous productes basats en ingredients d’origen
vegetal, com ara substituts de la carn o de la llet, així com altres
de fusió, que incorporen vegetals a la seva composició. En
aquest sentit, l’estudi percep un augment rellevant del consum
d’aquest tipus de productes en els darrers anys. Així, es
reflecteix que actualment un 13,6 % dels consumidors pren
llets vegetals amb certa freqüència i un 7,2 % consumeix
hamburgueses vegetals, amb la mateixa assiduïtat.

• Sorgiment d’un nou consumidor flexitarià
L’arribada del fenomen flexitarià ha comportat una baixada del
consum de carn. L’anàlisi de l’Observatori confirma aquesta
dada: un 3,5 % dels enquestats no consumeix gairebé carn (o
limita el consum de proteïna animal al peix) i un 12,9 % ha
suprimit el consum de carn vermella de la dieta.

• L’increment dels productes “sense”
L’estudi reflecteix l’augment de consum dels productes “sense”
(sense gluten, sense lactosa, sense conservants artificials, etc.).
En aquesta línia, i encara que no tinguin cap problema
d’intoleràncies, un 3,6 % dels entrevistats pren amb certa
freqüència productes sense gluten i un 9,8 %, sense lactosa.

• Descens del consum de sucre
Aquesta és una tendència creixent que també fa palesa l’anàlisi
de l’Observatori de Tendències de Mercabarna. El 40,2 % dels
enquestats pren begudes sense sucre afegit i el 31 % afirma
haver incrementat el consum d’aquest tipus de productes en
els darrers anys.

Els nous ingredients 
vegetals, l’arribada 
del fenomen 
flexitarià i 
l’increment dels 
productes “sense” 
són elements clau de 
la preocupació per la 
salut i el benestar, la 
primera gran 
tendència 
d’alimentació que 
apunta l’estudi de 
Mercabarna

ESTUDI ‘LES QUATRE TENDÈNCIES ACTUALS I FUTURES DE 
L’ALIMENTACIÓ A ESPANYA’

TENDÈNCIA 1: PREOCUPACIÓ PER LA SALUT I EL BENESTAR PERSONAL
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En aquest àmbit de salut i benestar, l’estudi Les quatre
tendències actuals i futures de l’alimentació a Espanya posa
també en relleu consideracions com ara la preferència per
productes sense conservants químics –encara que això
disminueixi la durada de conservació de l’aliment- per part de
més del 75 % dels entrevistats. Així mateix, el 73,5 % dels
consumidors reconeix fer un esforç per tenir cura de
l’alimentació. És important també assenyalar que més del 63 %
reconeix llegir les etiquetes dels productes i fixar-se en els
ingredients i la informació nutricional.

L’Observatori de Tendències de Mercabarna també posa de
manifest, finalment, la percepció positiva per part dels
enquestats de nous productes carnis que incorporen elements
clau per a l’eix salut. Així, un 83 % dels consumidors valora
positivament la carn amb menys sal i menys contingut en
greix, prop d’un 80 % la que presenta conservants naturals –
sense additius químics, sense gluten, sense lactosa- i més d’un
70 % la carn sense antibiòtics.

La gran majoria dels 
enquestats (73,5 %) 
prefereix consumir 
productes lliures de 
conservants químics 
i el 63 % llegeix les 
etiquetes dels 
aliments que 
compra, per 
informar-se dels 
ingredients 

TENDÈNCIA 1: PREOCUPACIÓ PER LA SALUT I EL BENESTAR PERSONAL

ESTUDI ‘LES QUATRE TENDÈNCIES ACTUALS I FUTURES DE 
L’ALIMENTACIÓ A ESPANYA’

Carn amb menys sal i menys 
contingut en greix

Carns i embotits amb 
conservants naturals 

Carn sense antibiòtics

82,8 %

79,8 %

70,5 %

Nous productes carnis

Valoració bastant o molt positiva 
per part dels enquestats
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El segon aspecte motivacional en importància, i el primer quant
a projecció de creixement, que posa de manifest l’estudi Les
quatre tendències actuals i futures de l’alimentació a Espanya
de Mercabarna és l’interès per allò natural, de proximitat i
ecològic. Segons l’anàlisi, aquest eix es caracteritza pels
elements següents:

• Preocupació creixent per l’origen del producte
El consumidor valora cada cop més que el producte fresc sigui
de proximitat i de temporada, característiques que aporten
més qualitat a l’aliment i, també, un millor sabor. A més, fan
que sigui percebut com a més saludable i sostenible. D’una
banda, un 59 % dels enquestats per Mercabarna consumeixen
fruita i verdura de proximitat amb certa freqüència i un 42,5 %
afirma que n’ha incrementat el consum en els darrers anys. De
l’altra, prop del 70 % dels consumidors prefereix productes
locals o de proximitat i més del 50 % reconeix que s’informa
sobre l’origen de l’aliment, on s’ha cultivat o criat i en quines
condicions.

• Preocupació creixent pel benestar animal
L’Observatori de Tendències de Mercabarna confirma la
tendència de l’augment d’interès pel consum respectuós de
producte carni. Gairebé al 70 % dels entrevistats els preocupa
les condicions de cria dels animals, prop del 25 % consumeix
amb certa freqüència peix sostenible i, més del 21 %, carn de
corral.

• Augment de la demanda de producte ecològic
De la darrera investigació de Mercabarna, es conclou que
gairebé el 17 % dels espanyols consumeix fruita i verdura
ecològiques amb certa freqüència i que més d’un 7 % pren
carn ecològica. En aquesta línia, el 22 % assegura que ha
incrementat el consum de fruita i verdura ecològiques en els
darrers tres anys, una tendència que es preveu que vagi a l’alça
en el futur.

Gairebé el 70 % dels 
espanyols té 
preferència per 
productes locals o 
de proximitat i es 
preocupa per les 
condicions de cria 
dels animals que 
consumeix. Aquesta 
sensibilitat creixent 
per l’origen i 
condicions de cultiu 
o cria del producte 
centra la segona de 
les tendències 
d’alimentació que 
detalla l’estudi

TENDÈNCIA 2: INTERÈS PER ALLÒ NATURAL, PROPER I ECOLÒGIC

ESTUDI ‘LES QUATRE TENDÈNCIES ACTUALS I FUTURES DE 
L’ALIMENTACIÓ A ESPANYA’
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Així mateix, en el segon eix que explora l’estudi sobre l’augment
de la predilecció per allò natural, proper i ecològic, es
destaquen altres aspectes com l’interès per aquells productes
tradicionals, artesanals i pels sabors de tota la vida -que
connecten el consumidor amb les seves arrels i fan que aquest
generi confiança i els percebi com a més saludables- o la
importància d’explicar una història que apropi el producte i el
productor al consumidor, per vincular-lo emocionalment, amb
l’objectiu de satisfer la necessitat de conèixer l’origen del que
mengem, però també, saber-ne la història i el valor.

TENDÈNCIA 2: INTERÈS PER ALLÒ NATURAL, PROPER I ECOLÒGIC

ESTUDI ‘LES QUATRE TENDÈNCIES ACTUALS I FUTURES DE 
L’ALIMENTACIÓ A ESPANYA’

Empresa de productes ecològics de Mercabarna
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Mercabarna apunta com a tercera tendència d’interès en el seu
darrer estudi l’augment del consum de productes de quarta i
cinquena gamma, és a dir, d’aquells que són processats per
augmentar-ne la funcionalitat.

Encara que la majoria dels espanyols segueixin comprant el
producte fresc quasi sempre a pes o a granel, especialment en
el cas de la fruita (més del 62 % dels enquestats) i la verdura
(prop del 49 %), i manifestin la voluntat de seguir-ho fent així
en els propers anys i fins i tot incrementar-ne el consum,
l’estudi posa en relleu també el consum de productes cada
cop més preparats. En aquest sentit, prop d’un 13 % dels
enquestats adquireix amanides de bossa, més d’un 9 % peix o
carn processats i un 7,6 % verdura envasada. Només un 3 %
afirma prendre fruita cada cop més preparada.

Pel que fa a la tipologia de formats, els anomenats bipacks o
tripacks, amb diversos compartiments independents que
permeten el consum per porcions del producte; els envasos
actius, amb sistemes per allargar la vida de l’aliment (per
exemple, productes envasats en atmosferes controlades, etc.); i
els formats monodosi, per al consum individual, són els que
mostren una millor acollida entre els enquestats.

Tot i que la majoria 
dels enquestats per 
l’Observatori de 
Tendències de 
Mercabarna 
prioritzen la compra 
de producte fresc      
-principalment, fruita 
i verdura- quasi 
sempre a pes o a 
granel, es percep un 
augment del consum 
de productes de 
quarta i cinquena 
gamma

TENDÈNCIA 3: PRACTICITAT I FACILITAT DE CONSUM

ESTUDI ‘LES QUATRE TENDÈNCIES ACTUALS I FUTURES DE 
L’ALIMENTACIÓ A ESPANYA’

Bipack o 
tripack

Envasos 
actius

Envasos 
monodosi

Envasos 
familiars

84,7 % 80,2 % 76,4 %

60,1 %

Tipologia d’envasos o formats

Valoració bastant o molt 
positiva per part dels 
enquestats
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Tot i que el consumidor té molt present la salut i el benestar
personal quan tria els aliments, no vol fer-ho en detriment del
plaer i el gust per l’experimentació a l’hora de menjar. L’anàlisi
de Mercabarna revela precisament el desig dels espanyols per
seguir buscant en el menjar noves experiències:

• Increment de l’interès per nous sabors i més intensos
La globalització i l’augment dels viatges, així com la convivència
amb persones nouvingudes al nostre país, ha comportat
l’augment de l’interès per sabors exòtics, per noves mescles o
fusions, amb l’objectiu de cercar l’autenticitat. En aquesta línia,
gairebé el 41 % dels espanyols reconeix que li agrada comprar
i provar productes nous (aliments exòtics, d’altres països o
cultures, sabors arriscats, etc.).

• Predilecció creixent per allò tradicional, artesà i autèntic
Més de la meitat dels enquestats per Mercabarna (53 %)
afirma que compra habitualment productes artesans,
elaborats de forma tradicional.

Els resultats de 
l’enquesta de 
Mercabarna
confirmen el gust 
dels espanyols pel 
plaer i 
l’experimentació a 
l’hora de menjar. 
Actualment, 
s’observa una 
predilecció per 
sabors nous i 
exòtics i pels 
productes artesans

TENDÈNCIA 4: CERCA DE PLAER A L’HORA DE MENJAR

ESTUDI ‘LES QUATRE TENDÈNCIES ACTUALS I FUTURES DE 
L’ALIMENTACIÓ A ESPANYA’

53 %

13,9 %

“Acostumo a comprar producte artesà”

D'acord
En desacord

40,8 %

29,4 %

“M'agrada comprar i provar productes
nous o exòtics”

D'acord
En desacord
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L’Observatori de Tendències de Mercabarna té com a
objectiu estudiar i analitzar les tendències emergents i de
futur en el comerç i consum de productes frescos, per
presentar noves oportunitats de negoci a les empreses que
integren el polígon alimentari i millorar-ne la competitivitat.

Metodologia de treball

L’Observatori duu a terme estudis de mercat –a través de
consultores o entitats especialitzades- en funció de les
inquietuds i necessitats de les empreses que formen part de
Mercabarna.

Des de la posada en marxa d’aquest servei al 2015,
Mercabarna ha realitzat 7 estudis de temàtiques com per
exemple: el comprador ètnic, els productes ecològics,
escenaris i oportunitats de negoci e-commerce en
alimentació, etc. L’estudi que aquí es presenta, Les quatre
tendències actuals i futures de l’alimentació a Espanya, és el
darrer desenvolupat per l’Observatori, elaborat durant el mes
d’abril de 2017.

OBSERVATORI DE TENDÈNCIES DE MERCABARNA

L’Observatori de 
Tendències de 

Mercabarna analitza 
les tendències en el 
comerç i consum de 

productes frescos. El 
servei té per objectiu 
contribuir a la millora 

de la competitivitat 
de les empreses que 

conformen el polígon 
alimentari 

Empreses de la Zona d’Activitats Complementàries de Mercabarna (ZAC)
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