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Описание

Компанія Pro-Consulting провела аналіз ринку сушених овочів в Україні. Досліджувався
загальний ринок сушеної продукції, можливості використання сушених овочів, технології
сушки. Увага приділялася таким овочам як капуста, морква, буряк, цибуля та часник.

В Україні зростає інтерес до виробництва сушеної плодово-ягідної продукції. Позитивна
тенденція зберігається і у нинішньому році.

Однак попри позитивній динаміці росту експорту сушених фруктів і ягід, із овочами
ситуація гірша, Україна залишається нетто-імпортером цієї продукції.
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