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Την αναγκαιότητα προστα-
σίας της ελληνικής φέτας
από φορείς, πολιτεία, λια-

νέμπορους και καταναλωτές τό-
νισε ο Ιωάννης Βιτάλης, πρό-
εδρος της Διεπαγγελματικής Ορ-
γάνωσης Φέτας και αντιπρό-
εδρος της γαλακτοβιομηχανίας
ΔΩΔΩΝΗ. Σύμφωνα με όσα επι-
σημαίνει ο κ. Βιτάλης, ο κλάδος
δοκιμάζεται εδώ και δεκαετίες,
αλλά εκτιμά ότι έχει κτιστεί επά-
νω σε γερά θεμέλια και κληρονο-
μιά, τα οποία είναι χρέος όλων να
τα ενισχύσουν για το μέλλον του
τόπου και των επόμενων γενεών.
Όπως λέει χαρακτηριστικά «ο

κλάδος δοκιμάζεται όταν άλλες
χώρες διεκδικούν την παραγωγή
λευκού τυριού υπό την ονομασία
φέτα, όταν εισάγουμε γάλα αντί
να ακολουθήσουμε το ισχύον νο-
μοθετικό πλαίσιο και όταν επιλέ-
γουμε να μειώσουμε την αξία και
την τιμή του παραγόμενου ΠΟΠ
προϊόντος, επειδή αυτό ζητούν οι
αλυσίδες του εξωτερικού, disco-
unter ή μη, για να παραμείνουμε
ανταγωνιστικοί, χωρίς όμως να
ζυγίζουμε τις συνέπειες των πρά-
ξεων μας». Οι συνεχείς αυτές πιέ-
σεις, κυρίως από τις αλυσίδες του
εξωτερικού, οδηγούν, σύμφωνα
με τον κ. Βιτάλη, σε σημαντικές

εκπτώσεις στην τιμή του εκάστο-
τε προϊόντος, το οποίο εφόσον
φέρει την πιστοποίηση ΠΟΠ,
οφείλει να παραχθεί βάσει συγ-
κεκριμένων ποιοτικών προδια-
γραφών, που ορίζει το υπάρχον
νομοθετικό πλαίσιο. Παράλληλα,
συμπληρώνει ότι δεδομένου ότι η
Ελλάδα διαθέτει συγκεκριμένη
δυνατότητα παραγωγής και προ-
μήθειας γάλακτος σε ετήσια βά-
ση, σοβαρό αγκάθι και ζήτημα για
την παραγωγή αυθεντικών ΠΟΠ
προϊόντων, ανέκαθεν αποτελού-
σαν τα φαινόμενα αθρόων εισα-
γωγών και παράνομων ελληνο-
ποιήσεων γάλακτος.
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Αντιστέκεται η ελληνική φέτα
στις “πιέσεις” από το εξωτερικό
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Το μέλι φαίνεται πως ήταν η
κορυφαία αναζήτηση
καταναλωτών κι
επιχειρήσεων στο
Wikifarmer.gr, ανάμεσα σε
εκατομμύρια αναζητήσεις το
2020, έχοντας μεγάλη
διαφορά από τις πατάτες που
ήταν η δεύτερη αναζήτηση.
Μεγάλη συμβολή σε αυτό το
αποτέλεσμα φαίνεται πως
έπαιξε και η ανησυχία που
υπήρξε όλο το 2020 για τον
κορωνοϊό, καθώς το μέλι
είναι γνωστό και για τις
προστατευτικές του ιδιότητες
όσον αφορά το
ανοσοποιητικό σύστημα. 

Ε κτός του μελιού, εντύπωση
προκαλεί και η παρουσία της
πατάτας στη δεύτερη θέση, γε-

γονός που σίγουρα συνδέεται και με
το γεγονός πως πολλοί Έλληνες στρά-
φηκαν προς τη μαγειρική κατά τη
διάρκεια των lockdowns, παράλληλα
με το γεγονός πως η πατάτα αποτελεί
πολύ δημοφιλές συστατικό στη δια-
τροφή μας. Μεγάλο ρόλο στην πολύ
μεγάλη αναζήτηση της πατάτας έπαιξε
και το άνοιγμα της εστίασης κατά τη
διάρκεια του καλοκαιριού. Στην τρίτη
θέση ήταν τα πορτοκάλια, ένα πολύ
δημοφιλές φρούτο τόσο το καλοκαίρι
όσο και τον χειμώνα.  

Τα αποτελέσματα του Wikifar-
mer.gr, πρέπει να αποτελέσουν χρήσι-
μο εργαλείο για το υπουργείο Ανά-
πτυξης και Τροφίμων, προκειμένου
να προχωρήσει σε πιο στοχευμένες
δράσεις, έτσι ώστε να τονωθούν οι ελ-
ληνικές εξαγωγές. Από την άλλη
πλευρά, οι δύσκολες συνθήκες τις
οποίες αντιμετωπίζει ο πρωτογενής
τομέας λόγω της πανδημίας. 

Βιολογικά προϊόντα
Εντύπωση προκαλεί η έκρηξη των

αναζητήσεων όσον αφορά τα βιολογι-
κά προϊόντα, γεγονός που δείχνει πως
και η Ελλάδα ακολουθεί τις τάσεις του
εξωτερικού όσον αφορά στην καλύτε-
ρη και πιο υγιεινή διατροφή και την
αναζήτηση προϊόντων που έχουν καλ-
λιεργηθεί με πιο βιώσιμο τρόπο. 

Τη δεκάδα συμπληρώνουν αναζη-

τήσεις για προϊόντα που είναι πολύ
δημοφιλή στην χώρα μας και εμφανί-
ζουν τις αντίστοιχες πωλήσεις στο λια-
νεμπόριο, καθώς αποτελούν βασικό
κομμάτι της ελληνικής και μεσογει-
ακής διατροφής,  όπως τα αυγά, οι
ντομάτες, οι ελιές και το ελαιόλαδο.
Τη δεκάδα συμπληρώνουν τα ψάρια,
ωστόσο αυτό δικαιολογείται τόσο από
τη νηστίσιμη περίοδο όσο και από την
αυξητική τάση του μαγειρέματος στο
σπίτι. 

Σύμφωνα με τα στελέχη της Wiki-
farmer, “σίγουρα ένα κομμάτι των
αναζητήσεων επηρεάστηκε αρκετά
από τις τάσεις που δημιουργήθηκαν
από τον κορωνοϊό είτε λόγω της ανη-
συχίας μας για την υγεία μας είτε λό-
γω της μεγάλης παραμονής στο σπί-
τι”. Επίσης εντύπωση προκάλεσε η
μεγάλη αύξηση των αναζητήσεων ελ-
ληνικών αγροτικών προϊόντων από
πολλές ξένες χώρες όπως η Γερμα-
νία, η Σουηδία, το Ισραήλ και η Γαλλία.
Οι συγκεκριμένες αγορές αριθμούν
160 εκατομμύρια καταναλωτές και ει-
δικά η Γερμανία και η Γαλλία, αποτε-
λούν δύο από τους βασικούς πελάτες
των ελληνικών αγροτικών προϊόντων.

Οι ενέργειες που έχουν λη-
φθεί, σύμφωνα με τον πρό-
εδρο της ΔΟΦ, από το
Υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμωνκαι
από τους αρμόδιους φορείς
για την προστασία της ΠΟΠ
φέτας είναι στην σωστή κα-
τεύθυνση, ωστόσο οι προ-
κλήσεις που έχει να αντιμε-
τωπίσει ο κλάδος παραμέ-
νουν πολλές και σημαντι-
κές.

Θύμιος Κτενίδης 
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Editorial
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προϊόντα... αναζητήθηκαν
από χιλιάδες καταναλωτές
άλλων χωρών 
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Στήριγμα οι ηλεκτρονικές 
συναλλαγές για τα δημόσια έσοδα

Τη σημαντική συμβολή της χρήσης
καρτών στην ενίσχυση των
φορολογικών εσόδων από ΦΠΑ και
τη διεύρυνση της φορολογικής
βάσης αποτυπώνει πρόσφατη
μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών
και Βιομηχανικών (ΙΟΒΕ). 

Σ τη μελέτη με τίτλο: «Ηλεκτρονικές πλη-
ρωμές στην Ελλάδα: Πολιτικές και επι-
δράσεις στη χρήση καρτών, 2015-

2020», καταγράφεται η πορεία των ηλεκτρονι-
κών πληρωμών κατά την περίοδο 2015 – 2020
και εκτιμώνται η επίδραση των μέτρων πολιτι-
κής στη χρήση καρτών και η συμβολή τους στα
φορολογικά έσοδα. Όπως προκύπτει από τη με-
λέτη του ΙΟΒΕ, η μεγάλη αύξηση της χρήσης
καρτών στις καθημερινές συναλλαγές συνέβα-
λε τουλάχιστον στο 17% της ετήσιας αύξησης
των εσόδων από ΦΠΑ που καταγράφηκε το
2019, δηλαδή σε μια κανονική περίοδο, πριν
την υποχώρηση της κατανάλωσης λόγω κορω-
νοϊού. 

Το επίπεδο χρήσης καρτών στην Ελλάδα πα-
ραμένει χαμηλότερο από τους μέσους όρους
της ΕΕ, ενώ παρατηρείται ακόμα σημαντικά χα-
μηλότερη χρήση καρτών σε συγκεκριμένους
κλάδους και περιοχές της χώρας. Έως το τέλος
του 2019, ο αριθμός των συναλλαγών είχε δω-
δεκαπλασιαστεί, καθώς, αφενός οι καταναλω-
τές θα έπρεπε να συγκεντρώσουν ποσό έως
30% του εισοδήματος για να μην πληρώσουν
έξτρα φόρο και αφετέρου να έχουν περισσότε-
ρες πιθανότητες να κερδίσουν τα 1.000 ευρώ
της φορολοταρίας που διεξάγει κάθε τέλος του
μηνός η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. 

Η πανδημία

Η πανδημία επηρέασε σημαντικά τη χρήση
καρτών στην Ελλάδα. Με την επιβολή των πρώ-
των περιοριστικών μέτρων, ο αριθμός πληρω-
μών με κάρτα μειώθηκε (σε σύγκριση με ένα
έτος πριν) κατά 7% τον Μάρτιο του 2020 και κα-
τά 19% τον Απρίλιο, αλλά επανήλθε σε διψήφι-
ους ρυθμούς ανόδου (13%-14%) με το άνοιγμα
της οικονομίας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. 

Η αύξηση της συχνότητας στη διάρκεια της
πανδημίας αφορούσε κυρίως συναλλαγές μι-
κρότερης αξίας, ενώ η αξία των συναλλαγών με
φυσική παρουσία υποχώρησε σημαντικά. Ως
αποτέλεσμα, παρά τη μεγάλη άνοδο των διαδι-
κτυακών πληρωμών με κάρτα (άνω του 20% σε
αριθμό και άνω του 30% σε αξία, το δεύτερο και
τρίτο τρίμηνο του 2020), η αξία συναλλαγών στο
σύνολο της αγοράς κατέγραψε υψηλούς ρυθ-
μούς συρρίκνωσης (22%-25%) ακόμα και τους
καλοκαιρινούς μήνες του 2020. Η ισχυρή άνο-
δος της χρήσης καρτών στη χώρα την τελευταία
πενταετία δεν κατάφερε να εξαλείψει τη διαφο-
ρά σε σχέση με το μέσο επίπεδο χρήσης καρτών
της ΕΕ. Ειδικότερα, η αξία συναλλαγών με κάρ-
τα ως ποσοστό της κατανάλωσης νοικοκυριών
ανήλθε σε 21,1% στην Ελλάδα το 2019, από
7% το 2015. Παραμένει όμως σημαντικά χαμη-
λότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης
(31,7%) και της ΕΕ-28 (39,5%). Τέλος, πολύ με-
γαλύτερη είναι η διαφορά στη συχνότητα χρή-
σης καρτών προσαρμοσμένη ως προς τον πλη-
θυσμιακό μέγεθος των περιοχών, καθώς φαί-
νεται πως η χρήση καρτών για καθημερινές συ-
ναλλαγές χαμηλότερης αξίας είναι λιγότερο
διαδεδομένη στην περιφέρεια της χώρας.

INFO
Οι ανέπαφες
συναλλαγές 
φέρνουν... χαρά 
στο οικονομικό
επιτελείο!
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H αξία της Πατάτας Νάξου 
αναδεικνύεται με τις νέες τεχνολογίες

Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για
την ανάδειξη, αξιολόγηση και
βελτίωση των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών της πατάτας Νάξου
με τη χρήση σύγχρονων
φαινοτυπικών, μοριακών και
χημικών εργαλείων (GrEaTest-
Potatoes), προσφέρει η σύμπραξη
της Ένωσης Αγροτικών
Συνεταιρισμών Νάξου με το
Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και
Φυτογενετικών Πόρων του
Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού-
Δήμητρα.

Ο συντονιστής του έργου ΕΑΣ Νάξου
(Συντονιστής Μιχάλης Βερνίκος) δια-
θέτει την εμπειρία, το υλικό και την τε-

χνογνωσία για την καλλιέργεια της φημισμένης
πατάτας, ενώ ο κύριος ερευνητικός φορέας, το
Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης του ΕΛΓΟ ΔΗ-
ΜΗΤΡΑ (Επιστημονικά Υπεύθυνος, Δρ. Ιωάν-
νης Γανόπουλος) ειδικεύεται στη γενετική βελ-
τίωση, στη φυσιολογία, στις ποιοτικές και τεχνο-
λογικές αναλύσεις κηπευτικών προϊόντων, κα-
θώς και στην αξιοποίηση των σύγχρονων –ομι-
κών τεχνολογιών για τη βελτίωση των κηπευτι-
κών.

Οι ποικιλίες

Η «Πατάτα Νάξου» έχει ομοιόμορφο μέγε-
θος, καθαρή εμφάνιση, απουσία προσβολών

και ασθενειών, η περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία
είναι μεγαλύτερη του 18% και η περιεκτικότητα
σε σάκχαρα μικρότερη του 1%, ενώ η ανοιξιάτι-
κη καλλιέργεια έχει πολύ πρώιμη συγκομιδή.
Οι καλλιεργούμενες ποικιλίες/υβρίδια πατάτας
στην γεωγραφική περιοχή της Νάξου είναι οι Li-
seta, Spunta, Marfona, Vivaldi και Alaska. Η
«Πατάτα Νάξου» έχει αποκτήσει ξεχωριστή φή-
μη στην αγορά, ως ένα προϊόν με υψηλά ποιοτι-
κές και σταθερές προδιαγραφές. Αποτελεί ένα
προϊόν με μεγάλη σημασία στην τοπική κοινω-
νία και ταυτίζεται με το νησί της Νάξου.

Οι σύγχρονες τεχνολογίες

Κυριότερος στο�χος του GrEaTest-Potatoes
ει�ναι η διαφοροποι�ηση και ανα�δειξη της πατά-
τας Νάξου ως προι�ο�ντος υψηλη�ς αξι�ας με σύγ-
χρονες -ομικές τεχνολογίες. H ανάπτυξη του
επιγενετικού προφίλ των ποικιλιών που καλ-
λιεργούνται στο νησί μπορεί να αποτελέσει μια
πολύτιμη προσέγγιση για τη διάγνωση των συν-
θηκών ανάπτυξης και της γεωγραφικής περιο-
χής προέλευσης των κατά τα άλλα όμοιων φυτι-
κών ειδών/ποικιλιών και των μεταποιημένων
προϊόντων τους. Ακόμη θα πραγματοποιηθεί α)
η συστηματική αξιολόγηση και αποτύπωση του
μικροβιώματος σε διαφορετικά terroir, και
αγρο-περιβάλλοντα και β) ο προσδιορισμός του
διατροφικού, μεταβολικού και οργανοληπτικού
προφίλ των παραγόμενων κονδύλων πατάτας
και τη συγκριτική αξιολόγηση αυτών. Η ολιστική
προσέγγιση που θα ακολουθηθεί αναμένεται
να προσδώσει στο προϊόν συγκεκριμένη ταυτό-
τητα ενισχύοντας την εμπορική του αξία.

INFO
Μικρότερη του 1% 
η περιεκτικότητα 
της σε σάκχαρα
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Πιο ώριμες από ποτέ οι συνθήκες για τη δυναμική
είσοδο των νηστίσιμων στην καθημερινή διατροφή

Κάποτε συνδεδεμένα με τη Σαρακοστή και γε-
νικά τη νηστεία, τα μη αρτύσιμα προϊόντα δεν αντι-
προσώπευαν παρά μια περιοδική αγορά, που ζων-
τάνευε εποχιακά για να περάσει στη συνέχεια στην
πολύ περιορισμένη ζήτηση. H στροφή των κατανα-
λωτών, ωστόσο, προς την υγιεινή και την vegan
διατροφή αλλάζει την σχέση του κοινού με τα λε-
γόμενα νηστίσιμα προϊόντα, διευρύνοντας την κα-
ταναλωτική τους βάση και επιτρέποντάς τους να
έχουν περίοπτη θέση στα ράφια καθ' όλη διάρκεια
του χρόνου.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο  Έρευνας Λιανεμπο-
ρίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), το 5% των
πωλήσεων του λιανεμπορίου τροφίμων (περίπου
900 εκατ ευρώ) επηρεάστηκε από την διατροφή
της νηστείας το 2018, ενώ δύο στους τρεις κατανα-
λωτές δήλωναν ότι νηστεύουν τη Μεγάλη Εβδομά-
δα και ένας στους 6 όλη τη Μεγάλη Σαρακοστή. Το
2020 οι ημέρες νηστείας φαίνεται ότι μειώθηκαν
κατά μέσο όρο 13%, σε σχέση με το προηγούμενο
έτος, γεγονός που, ωστόσο, οφείλεται και στα μέ-
τρα περιορισμού κυκλοφορίας, τα οποία επηρέα-
σαν τις αγοραστικές συνήθειες του κοινού.

Βαθμός διείσδυσης

Τα  ευρήματα του ΙΕΛΚΑ, ωστόσο, αφορούν
αυστηρά τις ημέρες της νηστείας και όχι τον βαθμό
διείσδυσης των τροφίμων που σχετίζονται με αυ-
τήν στην καταναλωτική αγορά  κατά τη διάρκεια
του υπόλοιπου έτους. Δεν αφορούν, επίσης, τον
βαθμό υιοθέτησης των νέων διατροφικών τάσεων,
που επηρεάζουν τις αγορές του καταναλωτικού
κοινού και που περιλαμβάνουν πολλά από τα νη-
στίσιμα προϊόντα, είτε ως κατάλληλα για χορτοφα-

γική δίαιτα, είτε ως υπερτροφές. 
Στην Ελλάδα, το ποσοστό των καταναλωτών

που δηλώνουν χορτοφάγοι δεν ξεπερνά το 3%. Το
ποσοστό εκείνων, ωστόσο, που επιλέγουν να αγο-
ράσουν εναλλακτικά προϊόντα φυτικής προέλευ-
σης είναι κατά πολύ μεγαλύτερο, αφού  και εντός
των συνόρων ενισχύεται η τάση της μείωσης στην
κατανάλωση των προϊόντων κρέατος, της προτίμη-
σης σε γαλακτοκομικά φυτικής προέλευσης και
της κατανάλωσης υπερτροφών, όπως είναι το ταχί-
νι. Την στροφή προς τα εναλλακτικά τρόφιμα έχει
επισημάνει σε έρευνά του και το ΙΕΛΚΑ, που επιση-
μαίνει ότι προϊόντα όπως το φυτικό τυρί ή το φυτικό
γάλα εμφανίζουν αυξημένη ζήτηση στην Ελλάδα,
αν και σε χαμηλότερο ακόμη ποσοστό σε σχέση με
το εξωτερικό. 

Πρόσθετοι παράγοντες

Το 71% των Ελλήνων δήλωσε σε έρευνα του
ΙΕΛΚΑ ότι του αρέσει να ανακαλύπτει νέες γεύσεις
και ποικιλία διαφορετικών επιλογών. Το ποσοστό
είναι υψηλό, μεγαλύτερο ακόμη και από εκείνο
των καταναλωτών στις ΗΠΑ, όπου φτάνει το 67%.
Η επιθυμία του καταναλωτικού κοινού για νέες
γεύσεις και ποικιλία διαφορετικών επιλογών οδη-
γεί γενικότερα τη βιομηχανία τροφίμων σε αναζή-
τηση νέων συνδυασμών και τις λιανεμπορικές επι-
χειρήσεις σε επέκταση κωδικολογίου με νέες κα-
τηγορίες και προϊόντα. Οδηγεί, επίσης, τους κατα-
ναλωτές σε εναλλακτικά φυτικά προϊόντα και τις
βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα
σε επενδύσεις στην καινοτομία, τον εμπλουτισμό
της γκάμας των γεύσεων, τις ελκυστικές συσκευα-
σίες και τα premium προϊόντα. 

INFO
Δυσκολεύονται πολύ
να νηστέψουν
Λάδι 56%
Γαλακτοκομικά 41%
Γλυκά 30%
Αυγά 18%
Κρέας 18%
Ψάρι 10%
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Σχεδόν 10% ο παγκόσμιος ετήσιος ρυθμός
ανάπτυξης τροφίμων φυτικής προέλευσης

Συνεχιζόμενες έρευνες έχουν
αποδείξει ότι τα φυτικά προϊόντα
βοηθούν στη διατήρηση των
επιπέδων αρτηριακής πίεσης και στη
μείωση του κινδύνου καρδιακών
παθήσεων, εγκεφαλικού επεισοδίου,
καρκίνου του προστάτη, καρκίνου
του παχέος εντέρου, χοληστερόλης
και πρόωρου θανάτου. 

Α ποτέλεσμα αυτών των συμπερασμάτων
ήταν η ευαισθητοποίηση του κοινού και η
αλλαγή των διατροφικών συνηθειών, που

έφερε και τη διεύρυνση της καταναλωτικής βάσης
της σχετικής βιομηχανίας τροφίμων.

Η πρώτη “εκτόξευση”  της αγοράς vegan σημει-
ώθηκε κατά την περίοδο 2012 – 2017, όταν η ζήτη-
ση των προϊόντων του κλάδου σημείωσε αύξηση
κατά 98,7%, σύμφωνα με τα στοιχεία της οργάνω-
σης The Vegan Society, του παλαιότερου φορέα σε
παγκόσμιο επίπεδο, που ιδρύθηκε το 1944 στο
Ηνωμένο Βασίλειο. Ακολούθησαν μελέτες από με-
γάλες εταιρείες ερευνών ανά τον κόσμο, που κατέ-
ληξαν στο κοινό συμπέρασμα ότι η τάση προς την
κατανάλωση φυτικών προϊόντων είναι από τις κυ-
ρίαρχες των επόμενων ετών. 

Κορυφαία προϊόντα

Η Grand view research, για παράδειγμα, θεωρεί
σε μελέτη της σταθερή την άνοδο της παγκόσμιας

ζήτησης, με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του
9,6% για τα επόμενα χρόνια και έως το 2025, εκτι-
μώντας ως βασικό παράγοντα την αυξανόμενη
ευαισθητοποίηση σχετικά με τα διάφορα οφέλη από
την χορτοφαγική διατροφή. Από την πλευρά της, η
Research and Markets, που περιλαμβάνει στην
έρευνά της και τις επιπτώσεις της πανδημίας, επιβε-
βαιώνει τον ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης ανάγοντας τον
σε 9.8% μέχρι το 2026.

Το βάρος των προτιμήσεων των καταναλωτών
φαίνεται να διαμορφώνεται από την πρόοδο της βιο-
μηχανίας τροφίμων. Το 2018, για παράδειγμα, οι
εναλλακτικές λύσεις γαλακτομικών προϊόντων ήταν
η μεγαλύτερη κατηγορία του τομέα και αντιπροσώ-
πευσαν περισσότερο από το 50% των παγκόσμιων
εσόδων. Ήδη η βιομηχανία τροφίμων είχε εισάγει
στον τομέα των εναλλακτικών λύσεων γαλακτομι-
κών προϊόντων μια ευρεία γκάμα ποιοτικών ειδών,
σε διαφορετικές γεύσεις και με ελκυστικές συ-
σκευασίες, παράγοντες που συμβάλλουν στην πε-
ραιτέρω ανάπτυξη.  

Μεταξύ αυτών των προϊόντων, το φυτικό τυρί
αντιπροσώπευε το 2018 μεγαλύτερο μερίδιο. Η αύ-
ξηση του χαρτοφυλακίου προϊόντων μαζί με την αύ-
ξηση των περιπτώσεων δυσανεξίας στη λακτόζη
αναμένεται να τροφοδοτήσει περαιτέρω τη ζήτηση.
Πρόσθετος παράγοντας για την ανάπτυξη του κλά-
δου των προϊόντων φυτικής προέλευσης, θεωρείται
επίσης και η υψηλή ζήτηση σε προϊόντα με άρωμα
τροφίμων, που προσδίδουν άρωμα και γεύση και δι-
ευρύνουν το πεδίο ανάπτυξης της σχετικής βιομη-
χανίας. 

INFO
Μέγεθος παγκόσμιας
αγοράς
2018
10,55 δισ ευρώ
2019
10,81 δισ ευρώ
2020
12,30 δισ ευρώ
2026 (πρόβλεψη)
31,4 δισ ευρώ
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Έκρηξη ζήτησης στα γαλακτοκομικά
φυτικής προέλευσης
Το 65% του παγκόσμιου πληθυσμού
έχει δυσανεξία στη λακτόζη, γεγονός
που αποτελεί βασικό παράγοντα για
την αύξηση της ζήτησης για vegan
γαλακτοκομικά προϊόντα. Η
αυξανόμενη διαθεσιμότητα βασικών
προϊόντων προσέλκυσε επίσης και μη
χορτοφάγους, διευρύνοντας την
καταναλωτική βάση αυτού του
τμήματος. 

Γ ια το ελληνικό καταναλωτικό κοινό, τα προϊόντα
αυτά αποτελούν ιδανική λύση και για το τραπέζι
της Σαρακοστής, όταν μάλιστα ποσοστό 76%

δηλώνει ότι η δυσκολία της νηστείας εντοπίζεται στην
στέρηση των γαλακτοκομικών. 

Η εταιρεία FAMILY FOOD, με σημαντική παρουσία
στην αγορά των μη γαλακτοκομικών προϊόντων από
το 2008, έχει ναυαρχίδα το brand "ΕβΛΟΓΗΜΕΝΟ
νηστίσιμο", το οποίο παράγει στην Ελλάδα και διαθέ-
τει από το 2010. Το brand έχει κατακτήσει κυρίαρχη
θέση στην κατηγορία του, κατέχοντας σήμερα το 60%
της αγοράς των μη γαλακτοκομικών, φυτικών τυριών. 

Νέες γεύσεις

"Πολύ πρόσφατα στην οικογένεια ΕβΛΟΓΗΜΕΝΟ
νηστίσιμο προστέθηκε και με γεύση τ. cheddar, με
ακόμη πιο γεμάτη γεύση. Μέχρι το καλοκαίρι πι-
στεύουμε ότι θα είμαστε έτοιμοι με τα νέα Ροφήματα
Αμυγδάλου και σε μία ακόμη γεύση έκπληξη”.επιση-
μαίνει η Νατάσσα Αστρεινίδη, Διευθύντρια Marketing
και Ανάπτυξης στη FAMILY FOOD  ΕβΛΟΓΗΜΕΝΟ νη-
στίσιμο. Η εταιρεία έχει κερδίσει την αναγνώριση κο-

ρυφαίων οργανισμών γαστρονομίας κατακτώντας
τρία χρυσά και τέσσερα βραβεία vegan, ενώ κινείται
με προσεκτικές κινήσεις, ως προς την ανάπτυξη της
γκάμας. “Δεν μας ενδιαφέρει να λανσάρουμε στην
αγορά νέους κωδικούς μόνο και μόνο για την εικόνα
και τη φήμη. Στόχος μας είναι να υπάρχει ουσιαστική
απήχηση και κίνηση στο ράφι. Είμαστε αφοσιωμένοι
στην αναζήτηση νέων γεύσεων και στη δημιουργία
νέων προϊόντων που δίνουν διατροφική λύση σε
όσους έχουν αποκλείσει τα γαλακτοκομικά από το δι-
αιτολόγιό τους” τονίζει η κα  Αστρεινίδη.

Flexeterians και αλλεργικοί
Η μεγαλύτερη ζήτηση παρουσιάζεται στην κλασι-

κή σειρά με ιδιότητες που μοιάζουν πολύ με του κίτρι-
νου τυριού, τύπου gouda, ενώ δυναμική ανταπόκριση
βρίσκει και το λευκό σε άλμη.  “Τα προϊόντα της σει-
ράς έχουν συστηματική ζήτηση σε όλη τη διάρκεια
του έτους. Παρουσιάζεται ασφαλώς κορύφωση τις
περιόδους της νηστείας ωστόσο η ζήτηση και τους
υπόλοιπους μήνες είναι πλέον αυξητική. Δεν πρέπει
να ξεχνάμε ότι ο vegan τρόπος ζωής έχει δυναμώσει
και στη χώρα μας . Ο βιγκανισμός ήρθε και θα μείνει
και θα δυναμώσει ακόμη περισσότερο γιατί βασίζεται
σε γερά ηθικά και ιδεολογικά θεμέλια”   λέει χαρακτη-
ριστικά η κα Αστρεινίδη καταλήγοντας:

“Υπάρχει ακόμη και μία μεγάλη μερίδα εκείνη των
flexiterians, που διακόπτουν κι επανέρχονται. Ζούμε
στην εποχή των διατροφικών αλλαγών στον δυτικό
κόσμο. Επίσης η ζήτηση του ΕβΛΟΓΗΜΕΝΟ ενισχύε-
ται και από τους καταναλατωτές που παρουσιάζουν
τροφικές δυσανεξίες και αλλεργίες στις πρωτεΐνες
γάλακτος. Δεν είναι λίγα τα τηλεφωνήματα γονιών
που μας ευχαριστούν γιατί επιτέλους το παιδί τους
μπορεί να απολαύσει ένα τοστ και πίτσα”.

INFO
ΕβΛΟΓΗΜΕΝΟ
νηστίσιμο 
classic συσκευασμένα
σε φέτες, κομμάτι 
και μπαστούνι  
λευκό σε άλμη 
σε συσκευασία 
200gr και 4 kg
3 ΜΙΧ τριμμένο 
σε doypack 180gr
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Αυξημένο ενδιαφέρον 
για χαλβά και ταχίνι

Το μέγεθος της παγκόσμιας αγοράς
superfood εκτιμήθηκε σε 113,90
δισεκατομμύρια ευρώ το 2018 και
παρουσίασε σταθερό ρυθμό
ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια, της
τάξης του 5,9%, τον οποίο και
αναμένεται να διατηρήσει μέχρι το
2025, σύμφωνα με σχετικές
έρευνες.

Τ ο αυξανόμενο ενδιαφέρον των κατανα-
λωτών για υγιεινή διατροφή και οφέλη
ευεξίας οδήγησε σε ακμή τον κλάδο αυ-

τόν της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών, που
λανσάρει διαρκώς καινοτόμα προϊόντα, αλλά
και επαναπροωθεί τα παραδοσιακά με νέες,
σύγχρονες εκδοχές και κυρίως τονίζοντας τα
ευεργετικά συστατικά τους. Δύο τουλάχιστον
από τους πρωταγωνιστές της σαρακοστιανής
διατροφής μπορούν να αποτελέσουν παραδείγ-
ματα του τομέα των υπερτροφών, ο χαλβάς και
το ταχίνι, τα οποία και τελευταία παρουσιάζουν
αύξηση των εξαγωγών τους. 

Μακεδονικός χαλβάς

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Μακεδονι-
κός Χαλβάς, ένα παραδοσιακό προϊόν με ιστο-
ρία ενός αιώνα, που έχει ήδη ανανεώσει τη σει-
ρά του περιλαμβάνοντας βιολογικό χαλβά και
χαλβά ολικής αλέσεως. Όπως τονίζουν εκπρό-
σωποι της εταιρείας Αφοι Χαΐτογλου ΑΒΕΕ, τα
προϊόντα τους παράγονται από ταχίνι δηλαδή
100% αλεσμένο σουσάμι που εξακολουθεί να
ζυμώνεται στο χέρι.  

Η εταιρεία εξάγει τα δύο κύρια προϊόντα της,
το μακεδονικό χαλβά αλλά και το ταχίνι, σε πε-

ρισσότερες από 50 χώρες του κόσμου, με τις
εξαγωγές να αντιστοιχούν περίπου στο ένα τρί-
το των πωλήσεων. Μεγαλύτεροι πελάτες της εί-
ναι οι ΗΠΑ, η Βρετανία και χώρες της Κεντρικής
Ευρώπης, ενώ στόχος της είναι η διείσδυση και
σε άλλες αγορές.

Η άνοδος του ταχινιού 
Οι πωλήσεις του ταχινιού εμφανίζουν στα-

διακά ανοδική τάση, καθώς το προϊόν υιοθετεί-
ται και εκτός νηστείας από το καταναλωτικό κοι-
νό στην Ελλάδα, ενώ παρουσιάζει σημαντική
άνοδο και παγκοσμίως. Η παγκόσμια αγορά
υπολογίστηκε σε 1,03 δισεκατομμύρια ευρώ,
με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 5,2%
από το 2019 έως το 2025.

Όπως επισημαίνουν χαρακτηριστικά εκπρό-
σωποι της  Αφοι Χαΐτογλου ΑΒΕΕ, ο ρόλος του
ταχινιού στην καθημερινή διατροφή είναι ιδιαι-
τέρως σημαντικός στη νηστεία, καθώς ο απο-
κλεισμός δύο βασικών ομάδων τροφίμων (γα-
λακτοκομικών και κρέατος) από το διαιτολόγιο
δημιουργεί πιθανές ελλείψεις σε βασικά θρε-
πτικά συστατικά που είναι απαραίτητα για την
ομαλή λειτουργία του οργανισμού. 

Η Μέση Ανατολή και η Αφρική είναι η μεγα-
λύτερη αγορά ταχινιού, με πρωταθλήτριες τις
χώρες του Ισραήλ, της Σαουδικής Αραβίας, της
Ιορδανίας, του Λιβάνου και του Ομάν. Ταχύτερα
αναπτυσσόμενη αγορά μέσα στην επόμενη πεν-
ταετία αναμένεται να είναι εκείνη της Βόρειας
Αμερικής, με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 6,8%.
Το διαδικτυακό κανάλι διανομής εκτιμάται ότι
είναι το ταχύτερα αναπτυσσόμενο τμήμα με ετή-
σιο ρυθμός ανάπτυξης 5,5% για την επόμενη
πενταετία, ο οποίος, ωστόσο, αναμένεται να εί-
ναι μεγαλύτερος σε χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία,
η Ταϊλάνδη, η Βραζιλία και το Μεξικό.

INFO
Μέση ετήσια
κατανάλωση 
Ελλάδα
Ταχίνι 
1,4 εκατ. κιλά
15 εκατ. ευρώ 
Χαλβάς
800 χιλιάδες κιλά
8,3 εκατ. ευρώ
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Οι παραδοσιακές νηστίσι-
μες κατηγορίες θα πρωταγωνι-
στήσουν και φέτος στο τραπέζι
της Σαρακοστής, αφού η παν-
δημία δεν μπορεί να αλλάξει τις
ριζωμένες αυτές διατροφικές
συνήθειες. Η κατηγορία των
κονσερβοποιημένων έτοιμων
γευμάτων έχει κύριο λόγο στα
σαρακοστιανά προϊόντα, και οι
πωλήσεις της παρουσιάζουν
πάντα ανοδική πορεία τις ημέ-
ρες νηστείας. Οι εταιρείες του
κλάδου διαθέτουν, έτσι κι αλ-
λιώς, ευρεία γκάμα και εμπλου-
τίζουν ακόμη περισσότερο φέ-
τος τις προϊόντικές σειρές τους,
προσθέτοντας νέες γεύσεις. 

“Παρά τις σημαντικές αλλα-
γές στις συνήθειες των κατανα-
λωτών, εμείς παρατηρούμε ότι
την περίοδο της νηστείας, οι κα-
ταναλωτές επιμένουν να προτι-
μούν παραδοσιακές γεύσεις, γι
αυτό και τα Ντολμαδάκια και τα
Φασόλια Γίγαντες και άλλα λα-

δερά φαγητά που παράγουμε
παραμένουν πρωταγωνιστές.
Όμως οι διατροφικές ανάγκες
εξελίσσονται για αυτό και προ-
σπαθούμε διαρκώς να αναζη-
τούμε λύσεις και για τις νέες τά-
σεις που διαμορφώνονται” επι-
σημαίνει ο  ο Αντώνης Τζίκας,
Development & Marketing Di-
rector της ZANAE και προσθέ-
τει:

“Φέτος προστέθηκαν στην
επιτυχημένη σειρά με Ντολμα-
δάκια με γλυκοπικάντικα πιπε-
ράκια. Είναι μια σύγχρονη συν-
ταγή που μπορεί να εξοικειώσει
με τα Ντολμαδάκια διαφορετι-
κές ομάδες καταναλωτών, τόσο
στη διεθνή αλλά και εγχώρια
αγορά. Παράλληλα στην σειρά
μας με τις ελιές λανσάρουμε
μια νέα σειρά σε πρακτική συ-
σκευασία vacuum, η οποία εί-
ναι εξαιρετικά εύχρηστη και
έχει μικρότερο οικολογικό απο-
τύπωμα”.

Θετικά τα νέα για τα κατεψυγμένα θαλασσινά

Πρωταγωνιστής η παράδοση

Η παγκόσμια αγορά κατεψυγμένων
θαλασσινών αναμένεται να καταγράψει
ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 5,34% μέσα
στην επόμενη τετραετία και να φθάσει
τα14,43 δισεκατομμύρια ευρώ έως το τέ-
λος του 2024, όταν το 2019 κυμάνθηκε
στα 11,12 δισεκατομμύρια. Η συνεχής
ανάπτυξη και καινοτομία στις μεταφορές
ψυχρής αλυσίδας αναμένεται να ενισχύ-
σει την ανάπτυξη της παγκόσμιας αγοράς,
ενώ πρόσθετος παράγοντας θεωρείται και
η αυξανόμενη τάση κατανάλωσης θαλασ-
σινών ως αντικατάστασης του κόκκινου
κρέατος

Το είδος αποτελεί βασικό έδεσμα του
σαρακοστιανού τραπεζιού και εμφανίζει
άνοδο πωλήσεων την εποχή αυτή, ενώ γε-
νικά φαίνεται πως ο κλάδος και στην Ελλά-
δα παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια μι-
κρές τάσεις ανάκαμψης. Αρκετές από τις
ελληνικές εταιρείες  έχουν έντονη εξαγω-
γική δραστηριότητα, ενώ γίνεται και  ανα-
κατάταξη στον χάρτη του κλάδου, αφού η
εταιρεία κατεψυγμένων αλιευμάτων Καλ-
λιμάνης, που το τελευταίο διάστημα είχε
αποδυθεί στην προσπάθεια να γυρίσει σε-
λίδα, φαίνεται να περνάει σε επενδυτή από
την Τουρκία.

INFO
Νέα σειρά ZANAE
Saltsissimo έτοιμες σάλτσες για Ζυμαρικά
8 γεύσεις κλασσικές ιταλικές, αλλά και ελληνικές,

INFO
Πιστεύουν ότι η νηστεία κάνει καλό στην υγεία: 73%
Δηλώνουν ότι τους αρέσει να νηστεύουν: 50%
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Ο χάρτης με τις υψηλές 
ευκαιρίες ανάπτυξης 

Η Βόρεια Αμερική ηγείται της
παγκόσμιας αγοράς τροφίμων
vegan, αφού όπως τονίζει σε μελέτη
της η Grand view research, οι ΗΠΑ
έχουν μεγάλο αριθμό ατόμων με
δυσανεξία στη λακτόζη, γεγονός
που τροφοδοτεί τη ζήτηση για
εναλλακτικά γαλακτομικά προϊόντα.
Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι
ένας στους τρεις αμερικανούς
καταναλωτές, τα τελευταία χρόνια,
σταμάτησε ή μείωσε την
κατανάλωση κρέατος και των
σχετικών προϊόντων. 

Π ρόσφατα, το Τμήμα Διεθμνών Οικονο-
μικών Σχέσεων του ελληνικού υπουρ-
γείου Εξωτερικών παρουσίασε μελέτη

για την αύξηση της ζήτησης τροφίμων φυτικής
προέλευσης και στομ Καναδά, τονίζοντας ότι το
10% του καναδικού πληθυσμού είναι χροτοφά-
γοι (vegeterian και vegan). Ενδεικτικά αναφέ-
ρεται ότι, βάσει στοιχείων της Στατιστικής Υπη-
ρεσίας Καναδά, έχει σημειωθεί μείωση κατά
20% περίπου της κατανάλωσης γάλακτος, σε
σύγκριση με το επίπεδο κατανάλωσης προ δε-
καετίας. Αντίστοιχα, σημειώθηκε αύξηση των
πωλήσεων γάλακτος βρώμης κατά 250%, ενώ
το γάλα βρώμης είναι η ταχύτερα αναπτυσσό-
μενη εναλλακτική λύση στο γάλα στα καταστή-
ματα του καφέ, καθώς η αύξηση της ζήτησής
του υπολογίσθηκε το 2019 σε 500%.

Ασία-Ειρηνικός
Από την άλλη, η περιοχή που αναμένεται να

σημειώσει την ταχύτερη ανάπτυξη, με ετήσιο ρυθ-
μό 12,1% μέχρι το 2025, είναι εκείνη της Ασίας –
Ειρηνικού. Η αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήμα-
τος στις αναπτυσσόμενες χώρες, συμπεριλαμβα-
νομένων της Κίνας, της Ινδίας, της Ταϊλάνδης, της
Ταϊβάν και του Μπαγκλαντές, θα συμβάλει στην
ανάπτυξη της συγκεκριμένης αγοράς και ήδη με-
γάλοι παραγωγοί έχουν στραφεί προς τις χώρες
αυτές, λόγω των υψηλών ευκαιριών ανάπτυξης. 

Σήμερα, οι χώρες με το υψηλότερο ποσοστό
vegan πληθυσμού στον κόσμο είναι οι ΗΠΑ, η Αυ-
στραλία το Ηνωμένο Βασίλειο, η Νέα Ζηλανδία, η
Σουηδία, ο Καναδάς, το Ισραήλ, η Ιρλανδία, η Αυ-
στρία και η Γερμανία. Όπως επισημαίνει σχετική
έρευνα της Research and Markets, αναμένεται να
παρουσιαστεί σημαντική ανάπτυξη στην αγορά
της Ευρώπης, μέσα στην επόμενη πενταετία, κυ-
ρίως λόγω στον αυξανόμενο αριθμό του παχύ-
σαρκου πληθυσμού. 

Η αγορά της Γερμανίας
Σύμφωνα με την Γερμανική Ένωση Χορτοφά-

γων ProVeg η μεγαλύτερη ανάπτυξη εμφανίζεται
στα εναλλακτικά γαλακτοκομικά προϊόντα, με αυ-
ξητική τάση της τάξης του 10%, ενώ τάσεις ανά-
πτυξης εμφανίζει και η αγορά φυτικής προέλευ-
σης προϊόντων κρέατος και αλλαντικών. Είναι χα-
ρακτηριστικό το γεγονός ότι η εταιρεία παραγω-
γής  Rügenwalder Mühe στην Κάτω Σαξονία κατέ-
γραψε αύξηση του τζίρου της μέχρι και 100% τους
περασμένους μήνες, ενώ αύξηση στην αγορά
προϊόντων vegan ανακοίνωσαν και άλλες εταιρεί-
ες του κλάδου. 

INFO
17,2% 
η πρόβλεψη για την
αύξηση πωλήσεων
vegan στην Κίνα
452.09 εκατ ευρώ
η αξία της
συσκευασίας vegan
τρφίμων στην
Γερμανία
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Τα ειδικά καταστήματα και τα
σούπερ μάρκετ αναμένεται να
είναι το μεγαλύτερο κανάλι
διανομής τροφίμων φυτικής
προέλευσης και μέσα στην
επόμενη τετραετία, σύμφωνα
με την Grand view research. 

Ω στόσο, το διαδικτυακό κανάλι
εκτιμάται ότι θα έχει τον υψηλό-
τερο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης

μέσα στην επόμενη πενταετία, στροφή
που ενισχύθηκε και από την πανδημία,
καθώς ακόμη και καταναλωτές που δεν
ψώνιζαν διαδικτυακά αναγκάστηκαν να
εξοικειωθούν με αυτό το κανάλι διανο-
μής. 

Μεγάλες αλυσίδες λιανικής σε όλον
τον κόσμο –και στην Ελλάδα- έχουν ήδη
επενδύσει σημαντικά κεφάλαια προς αυ-
τήν την κατεύθυνση, ενώ ένας αυξανό-
μενος αριθμός από διαδικτυακές πλατ-
φόρμες παντοπωλείων αναμένεται να
ενισχύσει τις διαδικτυακές πωλήσεις των
προϊόντων, προωθώντας έτσι την ανά-
πτυξη του τμήματος.

Σύμφωνα με το The Institute of Gro-
cery Distribution and την IGD Services, η
Κίνα, οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία, το Ηνωμένο Βα-
σίλειο, η Νότια Κορέα, η Γαλλία, η Αυ-
στραλία, η Γερμανία, ο Καναδάς και η
Ισπανία είναι οι μεγαλύτερες διαδικτυα-
κές αγορές παντοπωλείων στον κόσμο. 

Η συσκευασία πιο 
απαιτητική από ποτέ

Όσο πληθαίνουν οι επιλογές του κα-
ταναλωτικού κοινού στα προϊόντα φυτι-
κής προέλευσης, τόσο πιο απαιτητικός
γίνεται και ο σχεδιασμός της συσκευα-
σίας, προκειμένου να προϊόντα και να
μπορούν να ξεχωρίσουν και να φέρουν
με την πρώτη ματιά τη χαρακτηριστική
ταυτότητα του brand. Από τα γαλακτοκο-
μικά φυτικής προέλευσης και τα υποκα-
τάστατα κρέατος, έως τα τυριά και τη σο-
κολάτα, το κλειδί για μερικά από τα πιο
επιτυχημένα σήματα vegan φαίνεται να
είναι η συσκευασία που βασίζεται στην
προσωπικότητα. 

Η διεύρυνση της καταναλωτικής βά-
σης και εκτός χορτοφάγων απαιτεί από
τις εταιρείες να προσελκύσουν διαφορε-
τικής φιλοσοφίας κοινό, με αποτέλεσμα
πολλές από τις μεγάλες επιχειρήσεις ανά
τον κόσμο να απομακρύνονται σταδιακά
από τον παραδοσιακό σχεδιασμό της συ-
σκευασίας vegan προϊόντων. Απορρί-
πτουν ολικώς τα καφέ, τα πράσινα και τα
σιωπηλά χρώματα, και αποκηρύσσουν

την ρουστίκ εμφάνιση. Προχωρώντας
ακόμη περισσότερο υιοθετούν μοντέρνα
γραφικά ή προσπαθούν να δημιουργή-
σουν μέσα από την συσκευασία τους την
αίσθηση προϊόντος τοπικού παντοπωλεί-
ου. Αυτή η αλλαγή εστίασης επιτρέπει
στα τρόφιμα να είναι προϊόντα από μόνα
τους, και όχι απλώς vegan εναλλακτικές.

Πέρα από όλες αυτές τις πτυχές,

υπάρχει δύο ακόμη βασικοί παράγοντες
που καθορίζουν τον επιτυχημένο σχε-
διασμό στα προϊόντα της κατηγορίας. Τα
προϊόντα πρέπει να φαίνονται, να ξεχω-
ρίζουν και να προσελκύουν τους κατανα-
λωτές από τα ράφια του σούπερ μάρκετ,
εκπέμποντας παράλληλα το μήνυμα της
προστασίας της υγείας και του περιβάλ-
λοντος.

Σημαντικές επενδύσεις για διαδικτυακές πωλήσεις




