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Permeate đang được sử dụng rộng 
rãi và đa dạng hóa trên toàn cầu

Năm thị trường hàng đầu 
chiếm 43% số lượng sản phẩm 
mới ra mắt năm 2021. 

Năm 2021, 
đạt kỷ lục

752
sản phẩm 

mới

Trong thập kỷ qua, số lượng sản phẩm sử dụng permeate trên toàn cầu  đã tăng vọt. 
Với nhiều lợi ích mà nguyên liệu này mang lại như: tăng cường hương vị, giảm natri, 
khoáng chất bổ dưỡng, có tính hóa nâu và tiết kiệm chi phí thì không có gì ngạc 
nhiên về sự tăng trưởng này.

Hơn cả một xu hướng, Permeate là một thành phần 
cố định trong thế giới nguyên liệu!  

Tốc độ tăng trưởng kép 
hàng năm (CAGR) là 17.7% 
trong giai đoạn 2016-2021

Tăng 35.0% 
từ 2020 đến 
2021

 

Các thị trường nào dẫn 
đầu về permeate?

Bắc Mỹ và Tây Âu chiếm 52% tổng số sản phẩm 
permeate được đưa ra thị trường, các khu vực còn 
lại của thế giới chiếm 48%.

9.2% • 68 sản phẩm
#2  MỸ

8.5% • 63 sản phẩm
#3  BRAZIL

7.4% • 56 sản phẩm
#4  PHÁP

5.9% • 44 sản phẩm
#5  NAM PHI

Số lượng sản phẩm mới sử 
dụng permeate tăng gấp đôi 
từ 2017 đến 2021

Các thị trường còn lại trong top 10 đều 
ở châu Âu: Bỉ, Ireland, Hà Lan, Tây Ban 
Nha và Bulgaria.
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12.0% • 89 sản phẩm 
#1  ANH

Năm 2021, số lượng sản phẩm mới ra mắt tăng ở 
tất cả các khu vực ngoại trừ Bắc Mỹ và Australasia.
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Bánh kẹo đang phát triển mạnh, hơn cả ngành 
bánh nướng năm 2021 và trở thành danh mục 
lớn nhất về sản phẩm với permeate 
được tung ra thị trường.

Thức ăn nhẹ đang ngày càng mở rộng! Ứng 

thức ăn nhẹ làm từ gạo.

Permeate được sử dụng như thế nào?

Tổng cộng, năm danh mục hàng đầu chiếm 69% số sản phẩm thực phẩm và thức uống với permeate được đưa 
ra thị trường.

Các loại chủ yếu khác bao gồm:

•  Bữa ăn chuẩn bị sẳn và các món ăn        
phụ: 4.0%

•  Các món tráng miệng và kem: 3.9%
•  Dinh dưỡng thể thao: 2.7%
•  Đồ uống có ga: 1.3% 

Hãy uống cạn ly! Tìm hiểu sâu hơn về thức uống với permeate.

Thức uống với Permeate đang ngày càng đa dạng.
Các danh mục phụ như cà phê và sữa có hương 
vị tăng mạnh vào năm 2021. 

CÁC LOẠI THỨC UỐNG

Thức uống từ 
mầm lúa mạch 

& thức uống 
nóng khác

Cà phê Thức uống 
lên men / 

Sữa chua uống

Sữa có 
hương 

vị

Cà phê đá

Thức uống từ mầm lúa mạch và các loại thức 
uống nóng khác chiếm lượng sử dụng lớn nhất, 
hơn 1/3 trong tổng số 97 sản phẩm được đưa ra 
thị trường vào năm 2021.

Hoa Kỳ là nhà sản xuất permeate lớn nhất thế giới, sản xuất 
sản xuất ước tính 535.000 tấn vào năm 2021. Với nguồn 
cung dồi dào và ngày càng tăng, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ 
bạn kết hợp đồng sản phẩm từ sữa giúp tăng hương vị, có 
linh hoạt và tiết kiệm chi phí này vào công thức của bạn.

2016 2017 2018 2019 2020 2021

535,000 Tấn 
(ước tính)

Cơ hội đang chờ đón: Sản lượng permeate Mỹ đang ngày càng gia tăng

Hãy cùng nhau đổi mới !

5 ỨNG DỤNG HÀNG ĐẦU NĂM 2021

Bánh Nướng
17.8%

CAGR: 15.9%*

Bánh Kẹo
27.4%

CAGR: 41.0%*

Thức Uống Nóng
6.6%

CAGR: 8.7%*

Bơ Sữa
8.0%

CAGR: 6.9%*

Snacks
9.3%

CAGR: 44.8%*

* CAGR from 2016-2021
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% THỨC UỐNG VỚI PERMEATE RA MẮT NĂM 2021

Để biết thêm thông tin, liên hệ: usdec@prcon.com.

Nguồn dữ liệu: Innova Market Insights, Innova Database, dữ liệu của ngành công nghiệp (đối với dữ liệu sản lượng permeate Mỹ). 

Permeate bao gồm whey permeate, permeate sữa và chất rắn sản phẩm sữa.

Nguồn dữ liệu: Innova Market Insights, Innova Database, dữ liệu của ngành công nghiệp (đối với dữ liệu sản lượng permeate Mỹ). 
Permeate bao gồm whey permeate, permeate sữa và chất rắn sản phẩm sữa.
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