
Os snacks estão a tornar-se uma necessidade na nossa
vida quotidiana

Com a crescente variedade de petiscos. Os snacks estão gradualmente a tornar-se um produto
obrigatório na vida diária das pessoas. Ao mesmo tempo, a procura dos consumidores pelos
tipos, qualidade, e nutrição dos snacks continua a crescer.

 

 

A indústria de snacks de bufo do meu país só começou a decolar no final da década de 1960.
Até ao final dos anos 70 e início dos anos 80. A estrutura alimentar do meu país começou a
diversificar-se. Os snacks também começaram a mudar a sua aparência. Tornou-se a principal
força na indústria alimentar. Com a contínua expansão do mercado. O mercado dos snacks
alimentares começou a desenvolver-se rapidamente. Vários snacks, tais como biscoitos e
frutas conservadas, começaram também a aparecer.
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No entanto, a classificação dos alimentos ainda não foi refinada. A variedade dos snacks é
relativamente única. Durante este período, nos anos 90, formou-se uma indústria de snacks
completa de comida doméstica. Atraiu muitos fabricantes de snacks alimentares. Oito tipos de
snacks, incluindo cereais expandidos, nozes fritas, batatas fritas, cereais fritos, nozes não
fritas, confeitaria, carne, aves e peixe, e frutas e vegetais secos, ganharam forma. A quota de
mercado dos snacks alimentares continua a expandir-se.

 

Desde o final do século XX até ao presente. A escala dos snacks está a crescer rapidamente
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nos últimos anos. E a taxa de crescimento é 20% maior do que a taxa média de crescimento do
mercado alimentar. A posição da indústria de snacks no mercado alimentar do meu país tem
vindo a tornar-se cada vez mais importante. Ao mesmo tempo, as variedades e categorias de
petiscos também estão a aumentar.

 

Os snacks entraram numa nova onda de melhoria e inovação contínuas. Os avanços na ciência
e na tecnologia levaram à melhoria da qualidade dos snacks. A melhoria da qualidade dos
snacks tornou-se um facto imparável. Actualmente, as vendas de snacks são apenas
secundárias em relação aos alimentos congelados e suplementos de saúde. Os alimentos
cozinhados tornaram-se a corrente dominante dos alimentos de lazer. A melhoria do nível de
vida das pessoas deu origem ao desenvolvimento do mercado de snacks de arroz folhado. Por
conseguinte, a perspectiva da indústria dos snacks de milho não pode ser ignorada. Quem
aproveita o mercado, aproveita as oportunidades de negócio. Não há dúvida de que a indústria
de snacks de arroz se tornará a principal força na indústria alimentar.
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