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ANUGA 2019 มหกรรมงานแสดงสินค้าด้านอาหารที่ย่ิงใหญ่ท่ีสุดในโลก 

   

 ANUGA เป็นงานแสดงสินค้าด้านอาหารและเครื่องดื่มที่สำคัญและใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งจัดขึ้นทุก ๆ 2 
ปี งาน ANUGA 2019 ที่เพิ่งผ่านพ้นไปนั้น ได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เพื่อฉลองวาระครบรอบ 100 ปีของการจัด
งาน ภายใต้คอนเซ็ปท์ 10 trade shows under one roof ระหว่างวันที่ 5 – 9 ตุลาคม 2562 บนพื้นที่กว่า 
284,000 ตารางเมตร มีผู ้เข้าเยี ่ยมชมงานกว่า 170,000 คน จาก 201 ประเทศ และมีผู ้เข้าร่วมงาน 
(exhibitors) ราว 7,590 รายจาก 106 ประเทศ ซึ่งตัวเลขดังกล่าวนับเป็นสถิติใหม่ของงาน งานแสดงสินค้า 
ANUGA ในครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันที่ 9 – 13 ตุลาคม 2564 

 การจัดแสดงพิเศษในงานที่ได้รับความสนใจอย่างมาก 
ค ือ ANUGA Taste Innovation Show ซ ึ ่ งจ ัดแสดงส ินค้า
นวัตกรรมที่โดดเด่นและน่าสนใจที ่สุดจำนวน 64 รายการที่
ได ้ร ับคัดเล ือกจากคณะกรรมการซึ ่งประกอบด้วยบรรดา
ผู้สื่อข่าวด้านการค้าระหว่างประเทศ และนักวิเคราะห์ด้านการ
วิจัยตลาด โดยมีสินค้ากว่า 2,250 รายการจาก 845 บริษัทที่ส่ง
เข้าร่วมประกวด โดยในปีนี้มีนวัตกรรมที่โดดเด่นและเป็นจุด
สนใจมากที่สุด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ทางเลือกจากพืชสำหรับทดแทนเนื้อสัตว์และปลา เช่น เบอร์เกอร์ปราศจาก
เนื้อ ไส้กรอกจากส่วนผสมของถั่ว กุ้งวีแกน นอกเหนือจากนั้น ผลิตภัณฑ์โปรตีนและแหล่งโปรตีนทางเลือกก็
เป็นจุดเด่นไม่แพ้กัน อาทิ ลูกชิ้นแมลงออร์แกนิก (organic insect balls)  ผลิตภัณฑ์จากแมลง โปรไบโอติก 
ขนมหวานหรือโยเกิร์ตที่อุดมไปด้วยโปรตีน เบอร์เกอร์มังสวิรัตโปรตีน โปรตีนบาร์ที่อุดมด้วยคอลลาเจน 
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ทั้งนี้ ยังมีกลุ่มผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอ่ืน ๆ ที่เป็นที่น่าจับตามอง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชง 
(hemp) ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มผสมโซดา ชาเย็น หมากฝรั่ง ขนมปังผสมเมล็ดฟักทองและเมล็ดกัญชง frozen 
hemp and vegetable sticks ส่วนอาหารประเภท Ready-to-go หรือ Ready-to-eat ยังคงอยู่ในเทรนด์
จนถึงทุกวันนี้ โดยเฉพาะในรูปแบบของ healthy snack เช่น pea protein balls with dip, jackfruit salad, 
frozen fruit on a stick, vegan lasagna in a wood fibre dish, vegetable-stuffed bread snack  อี ก
ทั้งเรื่องความยั่งยืนก็ยังเป็นประเด็นที่อยู่ในกระแสอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น หมากฝรั่งปราศจากพลาสติก บรรจุ
ภัณฑ์เซลลูโลสย่อยสลายได้ท่ีทำจาก haymilk 

 
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม 10 อันดับแรก (top-ten innovations) ได้แก่ 
• Beer vinegar made from doppelbock beer by Acetaia Giuseppe Cremonini s.r.l. (Italy) 
• Avita vegetable and hemp sticks produced by Schne-frost for the catering industry 

(Germany) 
• Lava Bites from Frostkrone Tiefkühlkost GmbH (Germany) 
• Essento Insect Balls from Essento AG (Switzerland) 
• Moving Mountains® bratwurst from Moving Mountains Food Ltd (UK) 
• FiftyFifty from Jan Zandbergen BV (Netherlands) 
• Cashewgurt (organic) from Happy Cheeze GmbH (Germany) 
• WHOLI crisp bread from THE MANNA bakery – N. Tsatsaronakis S.A. (Greece) 
• Kukki Cocktail from Kukki GmbH (Germany) 
• Protein burger from Bunte Burger GmbH (Germany) 
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ประเทศไทยโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้นำผู้ประกอบการไทย
จำนวน 141 บริษัทเข้าร่วมงานภายในคูหาประเทศไทย หรือ Thailand Pavilion ซึ่งมีพื้นที่กว่า 1,564.25 
ตารางเมตร ในอาคาร 11.3 (Fine Food) อาคาร 8.1 (Drinks) และอาคาร 4.2 (Frozen) โดยมุ่งสร้างความ
ตระหนักและการรับรู้ถึงความก้าวหน้าและศักยภาพของอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยในตลาดโลก 
รักษาและขยายส่วนแบ่งการส่งออกสินค้าอาหารของไทย ทั้งยังเป็นโอกาสอันดีแก่ผู้ประกอบการไทยในการ
พบปะเจรจาธุรกิจกับผู้นำเข้าและผู้ซื้อจากทั่วโลก 

ในวันที่ 5 ตุลาคม 2562 ได้รับเกียรติจากรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (นายวิทยากร 
มณีเนตร) และกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต (นางสาวพรรณภา จันทรารมย์) เป็นประธานพิธีเปิดคูหา
ประเทศไทยอย่างยิ่งใหญ่ ตลอดการจัดงานคูหาประเทศไทยได้มีกิจกรรมไฮไลต์สาธิตการปรุงอาหารไทยเพ่ือ
ดึงดูดผู้เยี่ยมชมงานและประชาสัมพันธ์เผยแพร่อาหารไทยให้เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นในระดับ
นานาชาติ โดยเชฟชื่อดัง เชฟชุมพล แจ้งไพร เชฟกระทะเหล็กและเชฟมิชลินสตาร์ประเทศไทย นอกจากคูหา
ประเทศไทยแล้ว ยังมีผู้ประกอบการไทยอีกจำนวนหนึ่งที่ได้เข้าร่วมงานเอง 

     

ที่มา:  
www.anuga.com 

สคต.แฟรงก์เฟิร์ต 
 


