
Trends inden for 
færdigretter

Innovas analyse af markedet for færdigretter maj 2018



Tekstslide med punktopstilling

Brug knapperne ‘Forøge / Formindske 

indryk’ for at skifte mellem

de forskellige tekst niveauer

Management summary

• Denne rapport kigger på Innova Market Insights analyse af det globale marked for færdigretter, ”Ready Meals: Prepared

for health?” udgivet maj 2018:

• Færdigretmarkedet er fra 2013-2017 vokset i alle regioner undtagen Asien. Det er især Sydamerika, der har set vækst, 

her er CAGR på 17 pct. mens væksten i Europa i samme periode har været på 8 pct.

• I forbindelse med lancering er færdigretter gennem de seneste fem år især blevet knyttet til budskaber om sundhed. 

Fra 2013-2017 er lanceringer med sundhedsbudskaber vækstet med i gennemsnit 13 pct. pr. år. 

• Det seneste år 2016-2017 er det lanceringer med budskaber inden mere etiske aspekter, der har set størst vækst. 

Således er færdigretter med budskab om god dyrevelfærd steget med 54 pct. i perioden, mens budskaber om 

miljø/klima er steget med 42 pct.

• For ingredienser og smage er det især quinoa, der hitter. Inden for en 5-årig periode har færdigretter med quinoa 

vækstet med 48 pct. For færdigretter med vegetabilsk protein er det især ris- og hampefrøprotein, der er vokset 

kraftigt. Også ærteprotein har været i en del færdigretter i perioden 2013-2017.

• Færdigretmarkedet har også godt fat herhjemme. Ved beregning baseret på tal fra GfK ser vi, at det er steget med indeks 

368 de seneste år.



Markedet for færdigretter 
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Forbruget af færdigretter er steget voldsomt

Kilde: Landbrug & Fødevarer pba. GfK ConsumerScan

mængde per person, base: 3.000

Index 

368

Frost pizza

Måltidskasser

Ris/pasta retter

Måltidssalater

Færdigretter:

Retter med kød
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…men de fleste tilbereder stadig aftensmad fra bunden

Kilde Kantar Gallup for Landbrug & Fødevarer 2017 (804). 

Spørgsmål: Prøv at tænke tilbage på de seneste 7 dage. Hvad spiste du til aftensmad? NB: Grafen viser gennemsnit beregnet pba. svar for alle ugens 7 dage.
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Hvad fik danskerne at spise på en helt gennemsnitlig dag?



Udviklinger og trends for det 
globale marked for færdigretter



Størst vækst i produktlanceringer ses i Sydamerika

SYD-

AMERIKA

+17%

EUROPA

+8%

AFRIKA 

+ MELLEM-

ØSTEN

+1%

ASIEN

-2%

AUSTRALIEN

+11%

Kilde: Innova Market Insights 2018

CAGR % for færdigretter, lanceringer pr. region 2013-2017

NORD-

AMERIKA

+9%



Budskaber: Over en 5-årig periode har især budskaber om sundhed 
har præget lanceringer af færdigretter

+13%

+13% gennemsnitlig årlig vækst i 

produktlanceringer inden for færdigret-

kategorien, der havde sundheds-

budskaber (CAGR 2013-2017)

1/5 amerikanske forbrugere* var i 

2017 påvirkede af sundhedsaspekter i 

forbindelse med køb af færdigret
*jf. Innova Market Insights consumer survey 2017 

”Consumer concerns around sugar content and 

artificial additives, as well as a desire for something

different, drives innovation towards healthier choices

that deliver excitement” 

Fra 2016-2017 er der dog set en voldsom 

vækst inden for mere etiske budskaber ifm. 

lancering af færdigretter:

+54%
2017 vs. 2016

+42%
2017 vs. 2016

+27%
2017 vs. 2016

ETHICAL CLAIMS:

ANIMAL WELFARE

ETHICAL CLAIMS:

ENVIRONMENT

ETHICAL CLAIMS:

HUMAN

Kilde: Innova Market Insights 2018

CAGR % for færdigretter 2013-2017 samt for 2016 vs. 2017 for ‘ethical claims’



Ingredienser og smage: Størst vækst i perioden 2013-2017

Kilde: Innova Market Insights 2018

CAGR % for færdigretter 2013-2017

Planteprotein hitter globalt

De hurtigst voksende protein-

ingredienser ifm. lancering af 

færdigretter 2013-2017:

+50% +50% +27%

RIS-

PROTEIN
QUINOA BULGUR

HAMPEFRØ-

PROTEIN

ÆRTE-

PROTEIN

”Etniske” smager rejser verden rundt ”Ancient grains” tilføjer autenticitet

De hurtigst voksende smage ifm. 

lancering af færdigretter 

2013-2017:

+64% +56% +31%

ASIATISK 

INSPIRERET

AFRIKANSK 

INSPIRERET

SYDAMERIKANSK 

INSPIRERET

+48% +28% +28%

De hurtigst voksende gryn-ingredienser 

ifm. lancering af færdigretter 

2013-2017:

SPELT



Produkteksempler

La Compagnie Organic Quinoa 

Risotto with Green Vegetables

and Basil (Frankrig)

Bjorg Riz Lentilles: 

Indian Style Rice And Lentil Mix

Organic. (Tyskland)

Tuna in lemon and pepper sauce, 

with rice and quinoa. – Garanteret 

etisk havbrug (Australien)

Italiensk inspireret pastaret, 

lokalt produceret, med æg fra 

friland (Sydafrika)

Kilde: Innova Market Insights 2018 produktdatabase



Trends for færdigretter

STREETFOOD INSPIRATION

Food trucks og madmarkeder giver med 

deres finger på pulsen ny inspiration til 

udviklingen af færdigretter 

Urban Noodle 

Street Food 

Authentic Pad 

Thai (Irland)

Kilde: Innova Market Insights 2018

RØDBEDER I HOVEDROLLEN

Rødbeders mørkerøde farve og 

lettere søde smag bruges til at give 

både naturlig farve og skabe et twist 

til færdigretter.

Farfalle Pasta 

med rødbede 

(Østrig)

HÅNDLAVET TIL DIG

Håndlavede produkter giver skær af 

eksklusivitet. Særlige ingredienser er ikke 

længere nok, nu skal alt formes i hånden 

og have et personligt touch for at give 

følelsen af en skræddersyet oplevelse.

Deluxe Rostello

Ham, Garlic

Mushroom and 

Marscarpone

Hand Stretched

Sourdough Pizza 

(UK)



Trends for færdigretter

HAVSALT HITTER

Havsalt hitter inden for 

færdigretter, og bruges for 

at tilføre smag og give et 

skær af premium

Triple

coocked

chips 

med 

havsalt 

(UK)

Kilde: Innova Market Insights 2018

PÅ RESTAURANT - DERHJEMME

Forbrugerne søger efter 

kvalitetsoplevelser også ved de 

nemme løsninger. Derfor dukker 

der flere og flere færdigretter op, 

der lover ‘restaurantkvalitet’ og 

‘gourmetoplevelser’ 

Meat and 

mushroom

Cappelli

som på 

restaurant 

(Brasilien)

GOING NUTS

Nødder er kendt for sundt 

protein og fedt. De giver 

færdigretter et 

sundhedspræg såvel som 

en ny og anderledes smag.

Thai nudler 

med peanut 

(Australien)

SKRÆDDERSYNING

Ved at tilbyde meal kits, som skal 

kombineres med forbrugerens eget 

valg af ingredienser kan man 

lægge op til at forbrugeren selv 

eksperimenterer og tilpasser til 

egne præferencer, mens retten 

færdiggøres.

Pasta kit med 

pasta, tomater 

og krydderier. 

Eget valg af 

parmasanost

(Canada)



Trends for færdigretter

SMAGE FRA DE FIRE ÅRSTIDER

Limited editions med ingredienser i 

sæson bringer friskhed og særlige 

smage i fokus.

Woolworth

Food Summer 

Bean Salad 

(Sydafrika)

Kilde: Innova Market Insights 2018

LETTERE VALG

Lette måltider finder i stigende grad vej til 

markedet, efterhånden som forbrugere 

verden over søger efter løsninger til at 

spise, hvad de har lyst til, uden at gå på 

kompromis med sundheden.

Chinatown Lava Glutinuous Rice Ball med æg, 

‘lightly salted egg custard’ (Singapore)

CHILI ER HOT HOT HOT

Stærke smage får stadig mere fat i 

forbrugerne. Originale, autentiske og 

naturlige krydderier som green chili 

og jalapeños trender og bringer 

varme til færdigretkategorien.

Nongshim

Champong

koreansk 

premium

nuddelsuppe

med, ekstra 

stærk 

(Fillipinerne)



Kontakt: 

Nina Preus, npre@lf.dk

Marianne Gregersen, mgr@lf.dk


