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To targi zapowiadające się jako wielki powrót wydarzenia de-
dykowanego rozwiązaniom przetwórczym i opakowaniowym 
dla przemysłu mięsnego, wędliniarskiego oraz dań gotowych, 

które odbędzie się na Fiera Milano w dniach 17-20 maja 2021 roku.
Współpraca z TuttoFOOD w maju 2021 roku umacnia wizerunek 

targów, które łączą łańcuchy dostaw, budują relacje, pozwalają na 
znalezienie różnego rodzaju odbiorców, oferując wszechstronny prze-
gląd rynku. Wyjątkowa impreza branżowa zaplanowana na 2021 
rok, MEAT-TECH, odbędzie się zgodnie z najsurowszymi protokołami 

bezpieczeństwa anty-Covid ustanowionymi przez Fiera Milano jako 
gwarancja dla wystawców i odwiedzających, jak to miało miejsce już 
w przypadku targów odbywających się w drugiej połowie 2020 roku. 

Łańcuch dostaw, bezpieczeństwo żywności i zrównoważony rozwój 
to tylko niektóre z tematów wiodących na targach MEAT-TECH, wy-
branych w celu zaprezentowania na wystawie elementów łańcuchów 
produkcyjnych i zastosowań zdolnych do połączenia innowacyjności, 
wydajności produkcji oraz transferu technologii dla produktów dziś 
i jutro.

W tak trudnym roku, jakim jest obecny, zmienia się wiele ele-
mentów, z którymi rynek będzie musiał się zmierzyć. Począwszy 
od zmienionych nawyków konsumpcyjnych, gdzie widzimy rosnącą 
wrażliwość na kwestie środowiskowe i ekologiczne, które decydują 
o wyborze u 20% więcej konsumentów, a kończąc na jakości surow-
ców oraz bardziej zrównoważonymi wyborami, również w aspekcie 
pakowania.

Wrażliwość na środowisko wzrosła, więc wybór produktu oraz do-
starczenie odpowiedniego rozwiązania opakowaniowego jest waż-
ne do tego stopnia, że   9 na 10 konsumentów uważa, że   zielone 
opakowanie jest podstawowym elementem uzupełniającym produkt 
ekologiczny (źródło: Nomisma).

Ale bio to nie jedyny klaster rozwijający się w 2020 roku, który 
na końcowych etapach przewiduje konsumpcję sektora wędlin na 
poziomie 130 000 ton. Sprzedanych za wartość ponad 1030 mln 
euro, co jest następstwem 413 000 ton przetworzonego mięsa. Ob-
rót w wysokości 2978 milionów euro (źródło: ASSICA).

Na poziomie globalnym dobre wyniki wykazuje również sektor 
Fish & Seafood, który ze sprzedażą na poziomie ponad 126,400 
mln euro szacuje wzrost o + 4,7% w latach 2021-2024 (źródło: 
Ipack Ima Business Monitor we współpracy z MECS).

Na targach obecna jest również branża mleczarska, w szczegól-
ności sery, których sprzedaż do końca roku przewiduje się na 886 
mln kg, o wartości ponad 9 mln euro, przy oczekiwanym wzroście 
rynku światowego tej branży w latach 2021-2024 o + 0,9%, co 
odpowiada 21 682 milionom kg przy sprzedaży równej 178 795 
milionom euro.

Obok wielu innych tematów na targach, pojawi się również oferta 
innowacyjnych składników do złożonych receptur, które cieszą się 
coraz większym zainteresowaniem na rynku.

Stowarzyszenia wspierające MEAT-TECH, niosące ze sobą umie-
jętności, wiedzę i możliwości tworzenia sieci, reprezentują włoską 
doskonałość produkcyjną: UCIMA (Stowarzyszenie Włoskich Produ-
centów Maszyn Pakujących), ASSICA (Stowarzyszenie Producentów 
Mięsa i Wędlin) reprezentujące wędliny (przetwory wołowe i wie-
przowe) oraz uboju wieprzowiny oraz ANIMA ASSOFOODTEC (Wło-
skie Stowarzyszenie Producentów Maszyn, Urządzeń i Urządzeń do 
Produkcji, Przetwarzania i Konserwacji Żywności).

Śledź wszystkie informacje o programie na nowej stronie interneto-
wej: 
www.meat-tech.it n
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