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1. Kartoituksen toimeksianto



Husso Consulting teki tiiviin katsauksen kasvisalan markkinasta 
ja kuluttajatuotteiden valikoimista Saksassa, Düsseldorfin 
alueella. 

Kartoituksessa selvitettiin kesäkuun 2022 alussa yhden päivän 
aikana alueen keskeisimpien vähittäiskauppaketjujen (Edeka, 
Rewe) myymälöiden kasvistuotteiden tuotevalikoimaa, 
hintatasoa ja pakkauksia.

Markkinakatsauksesta avulla ELLI-hanke saa välitettäväksi tietoa 
markkinan nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä. Raportissa 
kuvataan, millaisia tuotteita tällä hetkellä on tarjolla kuluttajille 
ja mihin suuntaan markkina on menossa. 



2. Kasvisalan markkinatilanne Saksassa



Saksalaisten kuluttajakäyttäytyminen kriisin keskellä

Haasteita aiheuttavat pandemiasta ja Venäjän hyökkäyssodasta aiheutuvat 
maatalouden tuotantokustannukset, raaka-aineiden ja energian hinnan raju nousu, 
logistiikkaongelmat ja pakkausmateriaalien saatavuusongelmat.

Mahdollisuuksia tuovat mm. ympäristötietoisuuden lisääntyminen,  
kasvisproteiinituotteiden kysynnän ja valikoiman kasvu.

Saksalaisen GfK-tutkimuslaitoksen vastuullisuusbarometri heinäkuussa 2022:

• Vaikka inflaatio ja uhkaava energiakriisi vaikuttavatkin saksalaisten kuluttajien 
ostokäyttäytymiseen, on vastuullisuus yhä tärkeä ostopäätöksen kriteeri. 

• Luomutuotteita ostetaan yhä paljon, nyt vain useammin halpaketjujen 
myymälöistä. 

• 50% saksalaisista kuuluu ryhmään "krisenresistent" - eli paremman toimeentulon 
ja omaavat henkilöt, joita ei tulevaisuus niin kovin huolestuta. Eli ostovoimaa 
suomalaisillekin tuotteille löytyy yhä.

• Barometrin mukaan saksalaisten kuluttajien suurin huolen aihe on nyt inflaatio, 
kun se viime vuonna oli korona. Ilmastonmuutos huolestuttaa yhä toiseksi eniten



Saksan markkinasta

- 82 miljoonaa kuluttajaa

- Ei yksi yhtenäinen markkina, vaan

- Itä-länsi, etelä-pohjoinen, kaupunki-maaseutu

- Saksalaisuus - kansainvälisyys

- Osavaltiot

- Standardit, sertifikaatit, byrokratia

- Discounter-markkina

- Suomalaisten tuotteiden hyvä maine



Edeka ja Rewe – saksan suurimpia kauppaketjuja

• Edeka: n. 4000 myymälää, discounter Netto

• Rewe Group: n. 3000 myymälää Saksassa, 
Itävallassa ”Billa”, discounter ”Penny”)



Luomun kysyntä kasvaa yhä



3. Huomioita vähittäiskauppaketjujen 
kasvistuotteiden tuotevalikoimista, 

hintatasosta ja pakkauksista



3.1. Tuotevalikoima

- Peruselintarvikkeiden valikoima, raaka-aineet ja 
tuotetyypit hyvin samankaltaisia kuin suomalaisissa 
marketeissa. 

- Valikoima vaihtelee myymälän koon mukaan

- Tarjolla kuitenkin enemmän, esim. etnisiä tuotteita, 
valmisruokia, pakasteita, paistopiste- ja  ready-to-go -
tuotteita

- Runsaasti kaupan omien merkkien tuotteita

- Vastuullisuus näkyvästi esillä (pakkaukset, raaka-aineet, 
tuotantotapa)







• Infarm
Edeka

Tuoreet yrtit ja 
salaatit 

myymälän 
kasvihuoneesta



Juomavalikoimaa



https://www.food4life.it/en/, palkittu PLMA 2022

Punajuuri on yhä 
trendiraaka-aine

https://www.food4life.it/en/


400 g, 1,19 €



https://www.super-garden.com/en

Pakastekuivattuja 
tuotteita 
Liettuasta



3.2. Hintataso

- Yleinen elintarvikkeiden hintataso on Saksassa 
alempi kuin Suomessa

- Hinnat ovat nousseet, heinäkuussa 2022 13,14 % 
korkeampi kuin vastavana aikana 2021, eniten 
nousua maitotaloustuotteissa

- Hinnoissa paljon vaihtelua, riippuen 
myyntipaikasta (discounter – premium)



Kasvisten ja 
hedelmien 

hintojen nousu 
Saksassa 

tammi-huhtikuu 
2022



3.3. Pakkaukset

- Pakkausmateriaaleja vähennetty 
merkittävästi

- Vihanneksia myynnissä ilman pakkauksia

- Tuotantotavasta, vastuullisuudesta ja 
ravintosisällöstä kertovien merkintöjen 
määrä kasvaa

- Saksassa astuu 1.1.2023 voimaan uusi take
away -ruokaa koskeva pakkauslaki, jonka 
mukaan: kaikkien yritysten, jotka tarjoavat/ 
myyvät asiakkailleen tuotteita 
kertakäyttöpakkauksissa, on tarjottava 
asiakkailleen tälle tuotteelle myös 
vaihtoehtoinen, kierrätettävä pakkaus.





PAKKAUSMERKINTÖJEN 
VIIDAKKO

Tuotantotavasta, 
vastuullisuudesta ja 

ravintosisällöstä 
kertovia merkintöjä 
tulee koko ajan lisää 



20,96 €/ kg https://www.rettergut.de/collections/alle-produkte

Kasvislevitteitä 
hävikkijuureksista 



Esimerkki Frex-peruna  
https://www.mtvuutiset.fi/makuja/artikkeli/kauh
avalaispellolla-tallusteli-joukko-eurooppalaisia-
sisaanostajia-hiilinegatiivisen-herkun-perassa-
michelin-kokki-kertoo-uudesta-
ruokatrendista/8498518#gs.bitwqm

Esimerkkityheistyö: HK Scan ja Vihannes Laitila 
https://www.hkscan.com/fi/uutishuone/press-
releases/2022/04/hkscan-laajenee-kasviksista-
valmistettujen-c4232892/ (7.4.2022) 

https://www.mtvuutiset.fi/makuja/artikkeli/kauhavalaispellolla-tallusteli-joukko-eurooppalaisia-sisaanostajia-hiilinegatiivisen-herkun-perassa-michelin-kokki-kertoo-uudesta-ruokatrendista/8498518#gs.bitwqm
https://www.hkscan.com/fi/uutishuone/press-releases/2022/04/hkscan-laajenee-kasviksista-valmistettujen-c4232892/
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