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Sensibly Sweet העדפות ,ממתיקים סוגי לגבי הצרכן תפיסת על מקיף מחקר הוא  
   . Kerry חברת הגלם חומרי יצרנית י"ע שבוצע חדשים נקיים למוצרים וציפיות

 
 הקמעונאים ,ליצרנים לסייע יכולות הצרכנים תפיסות שבו באופן מתמקד המחקר
 עמוקה הבנה על בהסתמך והמשקאות המזון עתיד את להבין ההסעדה ושירותי

   .מתיקות בנושא הצרכן התנהגות של
 

 עוצמות ,ממתיקים סוגי של הצרכן העדפות על ייחודית תובנה : התוצאה
 .המוצר ערכי ועל הטעם על שלהם וההשפעה המתיקות

1. 



 
 כמותיות מחקר טכניקות המשלב מקוון סקר של תוצאות מציג ח"הדו

 .2018ב ב"בארה אמריקאים צרכנים 760 בקרב שבוצע ,ואיכותיות
 

   .אתני ומוצא מגדר ,גיל קבוצות לפי נעשה פילוח
 

 ,סוכר של גבוהות כמויות כבעלות שנתפסו ספציפיות קטגוריות חשף המחקר
 למוצרים והעדפות מוצרים בקטגוריות מהצרכנים המצופה הסוכר כמות

   .בסוכר מופחתים
 

 
 

 
 

2. 
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  חדשנות להניע ממשיכים וציפיותיו העדפותיו ,הצרכן במודעות דרמטיים שינויים
  עבור הצרכנים העדפת ,בעדיפות נשאר שהטעם בעוד .והמשקאות המזון בתעשיית

   .גדלה ומוכרים מזינים ,בריאים רכיבים
 .מוגברת צרכנית בקורת בפני עומדים אחרים נוספים וממתיקים סוכר ,מכך כתוצאה

 
 בריא מזון של מקיף כאינדיקטור נקייה תווית מגדירים הצרכנים כי חושף המחקר
 .וקיימות תזונתיים יתרונות ,מוכרים מרכיבים :ובטוח

 

3. 



סוג , שלהםבתזונה עם תווית נקיה מחפשים יותר ויותר לשלב מוצרים בעוד שהצרכנים 
רבעים מהצרכנים  מעל שלושה . וכמות המתיקות במוצרי מזון ומשקאות צברה חשיבות

נמנעים מרכיבים ספציפיים בעת קניות מזון   75%-ובוחנים את מרכיבי המזון במוצרים 
 .ומשקאות

 
. את צריכת הסוכר שלהםלהפחית מאד רוצים מהצרכנים ( 46%)כי כמחצית מצא המחקר 

קלים ניתן למצוא משקאות , יותר מדי סוכרבין הקטגוריות המכילים כי תופסים הצרכנים 
 .ומיציםגלידה , מאפים, עוגות, מוגזים

 
במהלך השנים האחרונות הסוכר הפך לרכיב הפופולרי שמופחת או מוסר לחלוטין ממזון  

יותר צרכנים מחפשים מוצרים המכילים חומרים מתוקים טבעיים מוכרים כגון  . ומשקאות
 .  דבש וסטיביה

 
שינויים התנהגותיים  באמצעות  רוב הצרכנים מנהלים באופן יזום את צריכת הסוכר שלהם 

 .מתועשים/ארוזיםניהול גדלי המנות והפחתה בקניית מוצרים , בישול בבית -
   

חלקם רוצים מתכון  : והקטגוריותפ סוגי הצרכנים "מתכון המוצר האידיאלי משתנה ע
בעוד אחרים מחפשים מוצרים מופחתים בסוכר עם פחות , מופחת סוכר אבל עם טעם זהה

 . מתיקות
 

 .  בצריכה היומית של ממתיקים 17%חלה ירידה של  2000-2016בין 

מהצרכנים קוראים את כמות  
 הסוכר שעל התווית

מהחברות דיווחו על  
 2017-הפחתה בסוכר ב

4. 



  הגורם ביותר השכיח הקלוריות מקור הם סוכרים כי מאמינים מהאמריקאים שליש ,כיום
   .במשקל לעלייה

  המודעות את להגביר לצרכנים גרמו ,וסוכרת יתר השמנת לגבי וגדלים ההולכים החששות
  בנוגע הנתפסים החסרונות .צורכים שהם והמשקאות המזון למתיקות בנוגע שלהם והערנות
 .הצריכה הרגלי לשינוי הביאו ומלאכותיים טבעיים לסוכרים

 
 הממתיקים סוגי את גם בודקים הם ,נקיה תווית עם מוצרים אחר הצרכנים לחיפוש בנוסף

   .המוסף הסוכר כמות את וגם במוצר המצויים
 
  ולמבוגרים (נשים אצל 45% לעומת 57%)  לגברים יותר משמעותי נמצא הממתיקים סוג•

 .מצעירים יותר
 השלישי הגורם היה "למנה קלוריות" שבמוצר הסוכר וערכי הנקייה התוית אחרי•

 .הצרכן בתפיסת בחשיבותו
 
 
 

6. 



  (48%) מחצית כמעט .רב עדיין הוא בפועל להתנהגות הצרכנית המודעות בין הפער
  בקנה עולה אשר ,כפיות 9 עד 6 היא המומלצת היומית הסוכר צריכת כי מאמינים מהצרכנים

  בעוד ',גר 36-25 ל היומית הסוכר כמות את להגביל העולמי הבריאות ארגון המלצת עם אחד
   .('גר 82) ביום כפיות 19.5 צורך הממוצע האמריקאי

 

 צריכת הסוכר האידיאלית המשוערת לפי גיל

7. 



:  נכלליםבראש הקטגוריות הנתפסות כעתירות סוכר  
,  עוגיות ארוזות, מאפים, עוגות, משקאות קלים מוגזים

 .גלידה ומיץ

 משקאות קלים מוגזים

  עוגות ומאפים

 עוגיות ארוזות

 גלידה

 מיץ

 משקאות ספורט

 משקאות קפה

 משקאות אלכוהוליים

 רטבים

 תה קר

 חטיפי גרנולה

 יוגורט

 לחם ארוז

 .8 מרקים משומרים



 .  פעילים כדי לנהל את צריכת הסוכר שלהםבצעדים הצרכנים נוקטים 
אחרים  . מעובד וארוזלרכוש פחות מזון בגדלי המנות או לשלוט , בוחרים לבשל בביתחלקם 

מהצרכנים עברו  17%, בנוסף. חלופייםבמוצרים מופחתי סוכר ועוברים לממתיקים בוחרים 
 .מסוכרלחלוטין מהצרכנים נמנעים  17%-ו, מתובל במקום ממותק/לצרוך יותר מזון מלוח

 

רכישה  בקרת כמויות בישול ביתי
מופחתת 

של מוצרי  
מזון  

ומשקאות  
 ארוזים

צריכת מזון  
ומשקאות  
מופחתים 

 בסוכר

מעבר  
לממתיקים  

 חלופיים

הימנעות  
 מוחלטת מסוכר

9. 



 ומלאכותיים טבעיים ממתיקים סוגי של והחסרונות הפונקציונליות ,היתרונות על השיח
 .הצרכנים לב תשומת את ולמשוך לגדול ממשיך ומשקאות מזון במוצרי

 
 שעברה שנה לעומת 4.4%-ב גדל "מלאכותיים ממתיקים ללא" שמוצהרים המוצרים 'מס

 .2.6%-ב גדלו "סוכר תוספת ללא" שמוצהרים וכאלה
 בשנת 45%-ב גדלו "סוכר מופחתים /ללא / נמוכים"  חדשים מוצרים השקות ,כן על יתר

   .האחרונות שנים החמש לעומת 2017
 

   .המחקר במסגרת נשאלו הם שעליהם ממתיקים סוגי 17-ל בנוגע ברורה תפיסה לצרכנים
 .ביותר המלאכותי כמרכיב נתפס אספרטיים ואילו ,ביותר הטבעי כממתיק נתפס הדבש

 46% .שלו הטבעיות לתפיסת באשר מעורבות דעות בעל שהיה היחיד הממתיק היה סטיביה
 .מלאכותי אותו רואים 54%-ו ,טבעי ממתיק הוא כי האמינו מהצרכנים
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 רכיבים שלושה על בהתבסס ,לרכישה ביותר החזקים המניעים את מייצג שלהלן המידע
  .חלבון ותכולת קלוריות 'מס ,ממתיק סוג - תזונתיים

 
  אחרים שממתיקים בעוד למוצר העדפה נתנו קוקוס סוכרו מייפל סירופ ,סוכר ,דבש•

 .המוצר של שלילית לתפיסה הובילו (סטיביה ,דקלים סוכר)
 
     החלבון ,זאת עם .מוצר במנת חלבון של המועדפת הרמה הייתה חלבון של 'גר 8-10      

   .המוצר העדפת על השפיע פחות שהכי הגורם הוא      
       

 .ביותר המועדפים המוצרים היו פחות או קלוריות 50 עם מוצרים      
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13. 

מהצרכנים  27%-שבעוד , מהצרכנים רוצים מוצרים מופחתים בסוכר אך עם טעם זהה 55%

 .  אך עדיין עם טעם טוב, יותרמעוניינים במוצרים בעלי מתיקות נמוכה 

-"נקיה"יחד עם הצורך הצרכני במתיקות , מופחתי סוכרבמוצרים שמירה על ציפיות הטעם 

מייצגת אתגר , וללא השפעה שלילית על הבריאות, לא מעובדת, שנגזרת באופן טבעי

 . והזדמנות ייחודית עבור יצרנים

 



ישנן גישות שונות כדי  . הגידול בביקוש למוצרים מופחתים וללא סוכר אינו מוטל בספק
 :לעמוד בדרישות הצרכנים להפחתה בסוכר

 

 
פונקציונליות עם מתיקות איזון 

 
  .קיימא בת תהיה תמיד לא הצרכנים בהעדפות עמידה

  את מעמיד ,במוצר טבעי כממתיק ,מועדף המתקה מקור ,הדבש של שילובו ,לדוגמא
   .מגבלות תחת והעקביות הזמינות ,העלות ,המוצר טעם
  ,עוגיות כגון מתוקים במאפים למשל ,סוכר של (הפחתה אפילו או) החלפה ,כן על יתר

 וכמובן ,המרקם ,המוצר של הנראות כמו סנסוריים פרמטרים מספר על להשפיע עשויה
   .לחלוטין אותו ולשנות שלו הסופי הטעם על

  של הטעם ציפיות את לשמר לעזור יכולה אחרים וממתיקים סוכר של מאוזנת תערובת
    .בסוכר להפחתה הרצון לצד המוצר פונקציונליות ,הצרכנים

  

 
המתיקות רמת לבחירת כפונקציה צרכני פילוח 

 
 יעדיפו יותר הנראה ככל מבוגרים .המוצר מיועד אליו היעד קהל את לבדוק חשוב

  המתיקות ברמת ההבדלים את להבין חשוב ,לכן .צעירים לעומת סוכר מופחתי מוצרים
   .השונות הצרכנים קבוצות בין האידיאלית

 אפשרויות להציע יכול ,אחרים מקורות עם ואיזון סוכר להפחתת הדרגתית גישה אימוץ
 .השונות הצרכנים קבוצות עבור בסוכר מופחתות
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נקייה תווית של בנימה חידוש 
 

  צריכת לצמצום נוטלים שצרכנים השנייה הפרואקטיבית הגישה היא כמויות בקרת
 קלוריות 50 אידיאלי) נמוכה קלוריות כמות עם שונים מנות גדלי הצעת .הסוכר
   .מהצרכנים גדול לחלק מושכת הצעה תהיה (מנה לכל ומטה

 
מלוחים עם חידוש 

 
  מטבעם מתוקים שהם מוצרים .משגשגים ומלוחים מתוקים טעמים ,שילובים של בעידן
  מלוח של טעמים המשלבים ,גרנולה חטיפי :לדוגמא .טעמים של בערבוב שיפור חווים
  מלוחים טעמים עם סוכר מופחתי מוצרים לשלב לשקול כדאי .גלידות ואפילו ומתוק

 .המתוק לטעם הדרישה על להתגבר המסייעים ומתובלים
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