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Γαλακτοκομικά προϊόντα 42
Η βιομηχανία επεξεργασίας Γάλακτος 
ποντάρει στην αναπτυσσόμενη 
κατηγορία της ελληνικής γιαούρτης 
σε ότι αγορά τις εξαγωγές και 
διαφοροποιούν την προσφορά. 

Ντελικατέσσεν 46
Οι ελιές και το ελαιόλαδο είναι τα 
κύρια εξαγωγικά προϊόντα του κλάδου 
των ντελικατέσσεν στην Ελλάδα.

Κρασί/Οινοπνευματώδη 50
Ο ελληνικός αμπελοοινικός κλάδος 
εκφράζει παράπονα για την έλλειψη 
διάθεσης πειραματισμού στο Γερμα-
νικό Λιανικό Εμπόριο

Αρτοσκευάσματα / 
Είδη ζαχαροπλαστικής 54
Οι Έλληνες παραγωγοί προσδιορίζουν 
όλο και περισσότερο τα προϊόντα τους 
βάσει του τι δεν περιλαμβάνουν όπως 
συντηρητικά ή αλλεργιογόνα.

Δυναμική Ελληνική 
παρουσία στην Sial 
στο Παρίσι
Παρίσι. Περίπου 240 Έλληνες παρα-
γωγοί του κλάδου των τροφίμων και 
ποτών συμμετείχαν στην φετινή Sial 
στο Παρίσι. Η έκθεση που συγκατα-
λέγεται στις παγκοσμίως κορυφαίες 
της βιομηχανίας τροφίμων και πο-
τών, διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια 
τον μήνα Οκτώβριο. Με σύνθημα 
«Ελλάδα – επενδύστε στην γεύση» 
παρουσιάστηκαν 100 εκθέτες κάτω 
από τη στέγη του Ελληνικού περι-
πτέρου. Το μήνυμα επιλέχθηκε από 
τον Οργανισμό Enterprise Greece με 
σκοπό να αναδειχθεί η ποιότητα και 
η γεύση των ελληνικών προϊόντων. 
Ο Πρόεδρος της Enterprise Greece 
κ. Χρήστος Στάικος δίνοντας σχετι-
κές εξηγήσεις αναφέρει πως η ελλη-
νική βιομηχανία τροφίμων και ποτών 
εστιάζει στην αύξηση των εξαγωγών, 
την εκμετάλλευση ευκαιριών και την 
προσέλκυση επενδυτών από το εξω-
τερικό. Οι υπόλοιποι 140 εκθέτες από 
την Ελλάδα παρουσίασαν τα προϊό-
ντα τους με δικά τους περίπτερα στις 
διάφορες θεματικές αίθουσες από 
Γαλακτοκομικά προϊόντα μέχρι προ-
ϊόντα ντελικατέσσεν.       ba/lz 47-16.

Κοινοβουλευτική 
επιτροπή στην Ελλάδα
Αθήνα.  Μια αντιπροσωπεία της Επι-
τροπής για τα Τρόφιμα και την Γεωργία 
του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Κοινο-
βουλίου επισκέφτηκε στα τέλη Οκτώβρη  
την Ελληνική πρωτεύουσα την ευρύτερη 
περιφέρεια Αττικής και την Βόρεια Ελ-
λάδα.  Η πενταμελής ομάδα απεσταλμέ-
νων, κατά την επίσκεψη της, σχημάτισε 
μια εικόνα για τις δυνατότητες ανάπτυ-
ξης  του ελληνικού αγροτικού τομέα , 
του Γερμανό-Ελληνικού εμπορίου στον 
αγροτικό και διατροφικό κλάδο και των 
προοπτικών που διαθέτουν οι αγροτικές 
περιοχές. Επιπλέον, στα ενδιαφέροντα 
των αντιπροσώπων ήταν η δομή των 
γεωργικών συνεταιρισμών και η πανεπι-
στημιακή αγροτική και διατροφική έρευ-
να. Στη διάρκεια του εξαήμερου ταξιδίου 
πραγματοποιήθηκαν μεταξύ άλλων και 
συναντήσεις με τον Έλληνα Υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. 
Ευάγγελο Αποστόλου, με εκπροσώπους 
διαφόρων συνδέσμων, με επιχειρήσεις  
και μη Κυβερνητικές Οργανώσεις καθώς 
και το Γερμανικό Εμπορικό Επιμελητήριο 
στην Ελλάδα. Στόχος του ταξιδίου ήταν 
η διερεύνηση των δυνατοτήτων συνερ-
γασίας των δύο χορών σε ότι αφορά νέες 
τεχνολογίες, καινοτομίες αλλά και την 
προώθηση των ελληνικών προϊόντων 
στην Γερμανική αγορά.              lz 47-16

Ελπιδοφόρες Εξαγωγές
Επιβάρυνση Ελλήνων παραγωγών από την πτώχευση Λιανέμπορου – η κατανάλωση στο εσωτερικό της χώρας παραμένει σε ύφεση | Laura Nies 

Εν αρχής τα καλά νέα: Ο τουρισμός 
στην Ελλάδα ανθεί και πάλι. Μέ-
χρι τον Αύγουστο φέτος, περισ-

σότερα από 17 εκατομμύρια άνθρωποι 
ταξίδεψαν στη χώρα της Μεσογείου, 
συνεπώς 1,8 εκατομμύρια άτομα περισ-
σότερα σε σχέση με την ίδια περίοδο 
πέρυσι. Καλά νέα για μια χώρα όπου ο 
τουρισμός συνεισφέρει περίπου το 16 
τοις εκατό της οικονομικής παραγωγής.
  Παρά ταύτα τα καλά νέα στην Ελλάδα, 
τουλάχιστον αυτή η  εντύπωση δημι-
ουργείται, που δεν ακολουθούνται από 
απογοήτευση, είναι σχεδόν ανύπαρκτα. 
Έτσι, ο αυξημένος αριθμός της τουρι-
στικής κίνησης επισκιάζεται από τα από 
την διαπίστωση της Ελληνικής Κεντρι-
κής Τράπεζας ότι η αυξημένη επισκεψι-
μότητα δεν  δημιουργεί και αύξηση των 
εσόδων. Αντίθετα, ο τζίρος έχει συρρι-
κνωθεί κατά σχεδόν 9 τοις εκατό. Ενώ η 
Ένωση Τουριστικών Επιχειρήσεων δια-
πιστώνει μικρότερη καταναλωτική διά-
θεση των επισκεπτών της χώρας, άλλοι 
εμπειρογνώμονες του κλάδου μιλούν 
για φοροδιαφυγή σε μεγάλη κλίμακα.
  Ακόμη και την έκτη χρονιά της δη-
μοσιονομικής κρίσης κανείς δεν ξέρει 
να πει με βεβαιότητα αν η χώρα έχει 
ξεπεράσει τον πάτο. Το να κάνει κανείς 
μια σχετική πρόβλεψη μοιάζει αδύνατο. 
«Αυτό τον καιρό είναι πολύ εύκολο να 
είναι κανείς αισιόδοξος ή απαισιόδοξος. 
Θα έλεγα όμως πώς είτε έτσι είτε αλ-
λιώς δεν υπάρχουν ισχυρά επιχειρήματα 
υπεράσπισης για καμία από τις δύο θέ-
σεις», συνοψίζει την κατάσταση ο Άρης 
Κεφαλογιάννης, Πρόεδρος της εταιρεί-
ας παραγωγής ντελικατέσεν ΓΑΙΑ. Δε-
δομένο είναι μόνο πως η επικρατούσα 
ανασφάλεια στη χώρα δηλητηριάζει 
την οικονομική ανάπτυξη της Ελλά-
δας. Κάποιοι παραγωγή παίρνουν την 

κατάσταση στα χέρια τους, πρόσφατα 
μόλις η ΦΑΓΕ, η νούμερο ένα εταιρεία 
στο χώρο του στραγγιστού γιαουρτιού 
στην εγχώρια αγορά, ανακοίνωσε την 
μεταφορά της παραγωγής στο Λουξεμ-
βούργο ενώ η έδρα της εταιρείας έχει 
μετακομίσει στο Μεγάλο Δουκάτο εδώ 
και τέσσερα χρόνια. 
  Πέρα από τα βασικά οικονομικά προ-
βλήματα της χώρας η ελληνική βιο-
μηχανία τροφίμων δέχτηκε άλλο ένα 
συγκλονιστικό χτύπημα κάτω από τη 
ζώνη. Το καλοκαίρι η ελληνική εμπο-
ρική επιχείρηση Μαρινόπουλος Α.Ε. 
δήλωσε χρεωκοπία. Ο πρώην συνεργά-
της της Carrefour 
είχε συσσωρευ-
μένα χρέη έναντι 
των προμηθευτών 
του που οδήγησε 
στην διακοπή των 
προμηθειών από 
κάποιους εξ αυ-
τών το τελευταίο διάστημα. Η εταιρεία 
Carrefour ήδη το 2012 είχε αποχωρήσει 
από την Ελλάδα. Η εταιρεία Μαρινό-
πουλος δεν είναι μόνο ένας εκ των με-
γαλύτερων εργοδοτών της χώρας, αλλά 
με ένα μερίδιο αγοράς της τάξεως του 
20 τοις εκατό η εμπορική αλυσίδα απο-
τελεί για πολλές ελληνικές επιχειρήσεις 
τον βασικότερο συνεργάτη στην εσω-
τερική αγορά. Με την εξαγορά της επι-
χείρησης από την εταιρία Σκλαβενίτης 
αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, η έγκριση 
της συμφωνίας από την επιτροπή αντα-
γωνισμού της Ελλάδας εκκρεμεί βέβαια 
ακόμη. Για τους προμηθευτές όμως η 
«διάσωση» έχει ως συνέπεια το κούρε-
μα του 50 τοις εκατό περίπου των προς 
αυτούς χρεών που είχε συσσωρεύσει η 
εταιρεία Μαρινόπουλος. Ένα ισχυρό 
χτύπημα για σχεδόν όλους τους Έλλη-

νες παραγωγούς, ειδικά για εκείνους 
που διατηρούσαν στενή επιχειρημα-
τική σχέση με την εμπορική αλυσίδα. 
Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς η 
υπόθεση Μαρινόπουλου θα μπορούσε 
να είχε αποφευχθεί  αν είχαν ρυθμιστεί 
έγκαιρα οι επικρατούσες πολιτικές πλη-
ρωμής. «Γιατί δεν παρεμβαίνει η Τρο-
ϊκα της ΕΕ νομοθετικά έτσι ώστε το 
Λιανικό εμπόριο να εξοφλεί τους προ-
μηθευτές (παραγωγούς) του εντός 60 
ημερών όπως ισχύει στη Γαλλία?» Θέτει 
το ερώτημα ο Νίκος Πρωτοφανούσης, 
Πρόεδρος της εταιρείας Proto Φρούτα 
Πρωτοφανούσης Α.Ε. 

  Οι δυνατότητες ανάπτυξης που παρου-
σιάζει η ελληνική αγορά είναι σχεδόν 
ανύπαρκτες λόγω της συνεχιζόμενης 
οικονομικής ύφεσης και του ελέγχου 
της κίνησης των κεφαλαίων που ισχύει. 
Η τελευταία αύξηση του Φ.Π.Α. σε 24 
τοις εκατό έρχεται να αποτελειώσει την 
ήδη «πεθαμένη» κατανάλωση.  Πολλές 
επιχειρήσεις έχουν στρέψει το ενδιαφέ-
ρον τους στο εξωτερικό προς εύρεση 
αγορών για τα προϊόντα τους. Ακόμα 
και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, Ευάγγελος Αποστόλου, 
δηλώνει σε σχετική συνέντευξη του στο 
παρόν φύλλο, τη πρόθεσή του να χρη-
σιμοποιήσει κονδύλια της ΕΕ για την 
ανάπτυξη των εξαγωγών. Ορισμένοι 
παραγωγοί ωστόσο αμφισβητούν ότι 
η κυβέρνηση θα εφαρμόσει αποτελε-
σματικά τα καθήκοντα της. Εξαγωγικό 

μάρκετινγκ και προώθηση από κεντρι-
κή θέση: Τίποτα. «Η Κυβέρνηση δεν 
εκπληρώνει το στρατηγικό της ρόλο», 
είναι ο ήχος που ακούγεται από πολλές 
εξαγωγικές επιχειρήσεις.
  Παρόλα αυτά οι Έλληνες παραγωγοί 
πέρα από της οικονομικές συνθήκες 
έχουν να παρουσιάσουν πολλά πλεονε-
κτήματα στον διεθνή ανταγωνισμό. Η 
ελληνική κουζίνα, ο τρόπος ζωής, υψη-
λής ποιότητας προϊόντα και η μακρά 
παράδοση αποτελούν τους καλύτερους 
πρεσβευτές της χώρας στο εξωτερικό. 
Επιπλέον πολλοί παραγωγοί δεν επιδι-
ώκουν να προβάλλουν μόνο την προ-
έλευση των προϊόντων τους αλλά και 
την διατροφική αξία αυτών. Η μεσογει-
ακή διατροφή με προϊόντα όπως ελαι-
όλαδο, φέτα, γιαούρτι, φρούτα και λα-
χανικά, ψάρια και θαλασσινά θεωρείται 
πολύτιμη και ισορροπημένη. Παρά την 
κρίση ο ιδρυτής της Γαία, Άρης Κεφα-
λογιάννης, παρατηρεί μια εξέλιξη που 
δημιουργεί ελπίδα για το μέλλον: «Βλέ-
πω νέους τρόπους σκέψης.» Η νοοτρο-
πία των ανθρώπων έχει αλλάξει λόγω 
της κρίσης.  Σε αυτό προστίθεται και 
η αδυναμία πολλών νέων Ελλήνων να 
χρηματοδοτήσουν την διαβίωσή τους 
στις πόλεις οπότε  πολλοί εξ αυτών να 
επιστρέφουν στα χωριά τους αναπτύσ-
σοντας εκεί νέες ιδέες και δομώντας 
νέα επιχειρηματικά μοντέλα. Μια εξέλι-
ξη από την οποία η ελληνική  αγροτική 
και διατροφική βιομηχανία μπορεί μα-
κροπρόθεσμα να αποκομίσει κέρδη.  Η 
διατήρηση της γνώσης, της παράδοσης 
και της δομής της παραγωγής ειδών δι-
ατροφής θα μπορούσε να φροντίσει για 
την επιβίωση ελληνικών ειδών διατρο-
φής ως πολιτιστικό αγαθό της χώρας. 
          lz 47-16

Η Κυβέρνηση δεν 
εκπληρώνει το 
θεσμικό της ρόλο.
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ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Φώς και σκιές: 
Φαίνεται δύσκολο να 
γίνει μια  πρόγνωση για 
την εξέλιξη της Ελλάδας 
αυτή τη στιγμή



Πόση σημασία έχουν η γεωργία 
και η βιομηχανία ειδών διατρο-
φής για την ελληνική οικονομία 
συνολικά?
Η Ελληνική Βιομηχανία Ειδών 
Διατροφής είναι ένας κλάδος 
δυναμικός, ανταγωνιστικός και 
εξωστρεφής. Κατέχει το 25% του 
συνόλου της μεταποιητικής βιο-
μηχανίας  στην Ελλάδα, ενώ σε 
αυτήν δραστηριοποιούνται 1.225 
επιχειρήσεις με πωλήσεις που 
ξεπερνούν τα 14,2 δισ. €.  Έχει 
έντονη εξαγωγική δραστηριό-
τητα, με εξαγωγές άνω των 4,2 
δισ. €. Απασχολεί περισσότερους 
από 360.000 άμεσα και έμμεσα 
εργαζόμενους. Σε μία περίοδο 
που κρίνεται αναγκαίος ο ανα-
προσδιορισμός του παραγωγικού 
μοντέλου της Ελλάδας, σημαντική 
θεωρείται η θέση του αγροτικού 
τομέα στην διαμόρφωση του 
νέου αναπτυξιακού προτύπου 
της χώρας.  Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
θέλει να διαθέσει  στην Αγροτική 
Πολιτική έως το 2020 περισσό-

τερα από 19,5 δις ευρώ τα οποία 
η Ελλάδα θα χρησιμοποιήσει για 
την βελτίωση της ποιότητας των 
αγροτικών προϊόντων  και την 
αύξηση των εξαγωγών.  Μία από 
τις σημαντικότερες προκλήσεις σε 
ό,τι αφορά στην ανάπτυξη και τις 
προοπτικές του αγροδιατροφικού 
τομέα στην χώρα μας είναι η στα-
διακή αναπροσαρμογή του παρα-
γωγικού μοντέλου σε παραγωγή 
και διάθεση προϊόντων υψηλής 
διατροφικής ποιότητας, λαμβάνο-
ντας υπ’ όψιν ότι η συγκεκριμένη 
αγορά αναμένεται να διευρυνθεί 
περαιτέρω, με υψηλούς ρυθμούς 
ανάπτυξης.  Στα σχέδια μας είναι 
ένα ολοκληρωμένο αναπτυξι-
ακό πρόγραμμα για την αγροτική 
παραγωγή στις προτεραιότητες 
του οποίου βρίσκεται η στήριξη 
των αγροτών σε θέματα τεχνολο-
γίας και επιχειρηματικής δραστηρι-
ότητας και η ενθάρρυνση της τοπι-
κής γεωργικής παραγωγής, μέσα 
από Προγράμματα Συμβολαιακής 
Καλλιέργειας.

Ποια είναι η εξέλιξη των εξαγω-
γών της ελληνικής  βιομηχανίας 
ειδών διατροφής?
Παρά τις αντίξοες οικονομικές 
συνθήκες που αντιμετωπίζει η 
χώρα μας, ο κλάδος, κάνει μεγάλη 
προσπάθεια να αντιμετωπίσει την 
κρίση και παρουσιάζει έντονη 

εξαγωγική δραστηριότητα στην 
Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, 
Ασία και Αμερική. Σύμφωνα με τα 
υπάρχοντα στοιχεία, τα τελευταία 
χρόνια οι εξαγωγές της αυξήθη-
καν με μέσο όρο 20% ανά έτος, 
μέχρι το Σεπτέμβριο του 2014. 
Στόχος του Υπουργείου, ιδιαίτερα 

αυτή την περίοδο κρίσης, είναι 
η εστίαση στην ποιότητα και την 
ανάδειξη νέων κατευθύνσεων σε 
τρόφιμα που θα στηρίζουν την 
ελληνική αγροτική οικονομία και 
την μεγέθυνση του παραγόμενου 
όγκου. Η Ελληνική Βιομηχανία 
Ειδών Διατροφής μπορεί να προ-
σφέρει ουσιαστικό έργο στην ανά-
πτυξη της οικονομίας βασισμένη 
στην Ανταγωνιστικότητα, την 
Εξωστρέφεια, την Καινοτομία και 
την προώθηση Νέων Επενδύσεων 
με την βοήθεια της Κυβέρνησης. 
Σχετικές μελέτες  ξεκάθαρα ανα-
δεικνύουν την Βιομηχανία Ειδών 
Διατροφής ως έναν από τους 
βασικούς παράγοντες Ανάπτυξης, 
ο οποίος σε άμεση συνεργασία 
με την αγροτική παραγωγή έχουν 
τη δυνατότητα να καταγράψουν 
μελλοντικά μεγάλους ρυθμούς 
ανάπτυξης.

Με ποιόν τρόπο προτίθεται το 
Υπουργείο να παράσχει στήριξη?
Ενέργειες που πραγματοποιού-

νται ήδη από το Υπουργείο είναι, 
μεταξύ άλλων: Απλοποίηση των 
διατάξεων για τις νέες επενδύ-
σεις. Ήδη βρίσκεται υπό κατάθεση 
νομοσχέδιο για την απλοποίηση 
αδειοδότησης για νέες επεν-
δύσεις.  Χορήγηση δανείων με 
ευνοϊκούς όρους για ενίσχυση της 
καινοτομίας και της εξωστρέφειας 
των επιχειρήσεων. Επιδότηση επι-
χειρήσεων μέσω του Προγράμμα-
τος Αγροτικής Ανάπτυξης, 2014-
2020 για τη δημιουργία νέων 
προϊόντων, απασχόληση νέων 
επιστημόνων, εκπαίδευση προσω-
πικού, ενίσχυση των εξαγωγικών 
δραστηριοτήτων. Η ανάπτυξη της 
Ελληνικής Βιομηχανίας Ειδών 
Διατροφής στοχεύει στην ποιό-
τητα, στην τυποποίηση και στην 
ανάδειξη νέων κατευθύνσεων σε 
τρόφιμα που θα στηρίζουν την 
μεσογειακή Ελληνική διατροφή 
ως συγκριτικό πλεονέκτημα στή-
ριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας.        ln/lz 47-16

Ηγεσία εν όψη
Η Κρι-Κρι λανσάρει νέα σειρά προϊόντων με superfoods – το εμπορικό σήμα κερδίζει νέους καταναλωτές στη Γερμανία

Σέρρες. Η βιομηχανία επεξεργασίας γάλα-
κτος Κρι-Κρι Α.Ε. διευρύνει την σειρά των 
γιαουρτιών της και στοχεύει  μέσα στην 
επόμενη τριετία να αναδειχθεί ηγέτης της 
ελληνικής αγοράς.

  Παρά τη τεταμένη κατάσταση η εταιρεία 
Κρι – Κρι,  σύμφωνα με δικές της δηλώσεις, 
στη διάρκεια της τελευταίας επταετίας κα-
τάφερε να αυξάνει σταθερά το μερίδιο της 
αγοράς της στην Ελλάδα.  Αυτή τη στιγμή η 
παραγωγός βρίσκεται στη 2η θέση στην εγ-
χώρια αγορά γιαούρτης και στη πρώτη θέση 
μεταξύ των παραγωγών γιαουρτιού για παι-
διά. «Αυτό δείχνει πως οι Έλληνες κατανα-
λωτές και γονείς εμπιστεύονται τα προϊόντα 
μας, καθώς προσφέρουμε πάντα τις πλέον 
ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς χωρίς να 
κάνουμε κανένα συμβιβασμό σε ότι αφορά 
τη ποιότητα», δηλώνει ο Ανδρέας Μυλωνάς, 
Διευθυντής Εξαγωγών της εταιρείας Κρι-
Κρι.  Στόχος της εταιρείας είναι εντός των 
επομένων τριών ετών να κατακτήσει τη θέση 
του ηγέτη στο τομέα του γιαουρτιού.  Νέα 
προϊόντα όπως τα προσφάτως λανσαρισμέ-
να  “Superspoon” πρόκειται να συντελέσουν 
στην κατάκτηση του στόχου.  Τα προϊόντα 
με Γκότζι μπέρυ ή λιναρόσπορο, υψηλή περι-
εκτικότητα σε πρωτεΐνη και χαμηλά λιπαρά 
απευθύνονται κυρίως σε καταναλωτές με 
διατροφική συνείδηση. 
  Και στο τομέα των εξαγωγών όμως τα στοι-
χεία δείχνουν άνοδο: Στη γερμανική αγορά 
η εταιρεία είναι παρούσα την τελευταία πε-
νταετία και έκτοτε συνεχώς αναπτύσσεται. 
Μετά το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία 
η Γερμανία κατέχει την Τρίτη θέση σε σημα-
ντικότητα εξαγωγικής αγοράς. «Πιστεύουμε 
ότι υπάρχει χώρος για περαιτέρω ανάπτυξη 
εάν οι λιανέμποροι και οι καταναλωτές δια-
κρίνουν την διαφορά μεταξύ του αυθεντικού 
ελληνικού στραγγιστού γιαουρτιού και του 

ελληνικού τύπου γιαουρτιού που κυριαρ-
χούν στην αγορά», δηλώνει ο Μυλωνάς. 
Δεν είναι δυνατό να ανταγωνιστεί κανείς τις 
τιμές των προϊόντων «me too» («τύπου» και 
όχι αυθεντικά). Σε αντίθεση με άλλες χώρες 
η τιμή του ελληνικού γάλακτος παραμένει 
σταθερή στα 0,40 Ευρώ περίπου. Το εισαγό-
μενο γάλα δεν αποτελεί εναλλακτική επιλο-
γή, λέει ο κ. Μυλωνάς, καθώς το γάλα είναι 
αυτό που δίνει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
στο προϊόν. 
  Η Κρι-Κρι φροντίζει τις σχέσεις της με του 
Γαλακτοπαραγωγούς της. Όταν στα τέλη του 
2013 η μονάδα παραγωγής γιαούρτης κατα-
στράφηκε από πυρκαγιά, μισθώθηκαν πα-
ραγωγικοί όγκοι άλλων μονάδων. «Με αυτό 
τον τρόπο καταφέραμε να πάρουμε από τους 
προμηθευτές μας την 
συνολική παραγωγή 
γάλακτος και κατά την 
διάρκεια της επαναδό-
μησης του εργοστασί-
ου» λέει ο κ. Μυλωνάς. 
Επιπλέον η Κρι Κρί σε 
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Θεσ-
σαλονίκης επενδύει στους γαλακτοπαρα-
γωγούς μέσω της βελτίωσης των ποιοτικώς 
προδιαγραφών και της παραγωγικότητας. 
Σύμφωνα με το  κ. Μυλωνά η Βόρεια Ελλάδα 
είναι η κύρια περιοχή παραγωγής ελληνικού 
γάλακτος. Για την Κρι Κρι αυτό σημαίνει ότι 
η απόσταση μεταξύ της μονάδας παραγωγής 
και του πλέον απομακρυσμένου παραγωγού 
είναι περίπου 40 χλμ. Κατ αυτόν τον τρόπο 
εγγυάται η επεξεργασία του γάλακτος εντός 
24 ωρών.  Καθώς ο χρόνος μεταφοράς είναι 
πολύ μικρός το γάλα παστεριώνεται μόνο 
μια φορά. «Αυτό δίνει σημαντικό πλεονέκτη-
μα στη διατήρηση των θρεπτικών στοιχείων 
στα γιαούρτια μας, καθώς διατηρούμε όλα 
τα θρεπτικά στοιχεία του γάλακτος που συμ-
βάλλουν σημαντικά σε  μια ισορροπημένη 

διατροφή», εξηγεί ο Μυλωνάς. 
  Και η Uplegger Food Company είναι ικα-
νοποιημένη με την εξέλιξη στην γερμανική 
αγορά.  «Το ελληνικό γιαούρτι είναι μια 
αγορά που εδώ και χρόνια γνωρίζει συνεχή 
ανάπτυξη,  καθοδηγούμενη από τον εκπτω-
τικό τομέα (discount) με το γιαούρτι ελλη-
νικού τύπου. «Μέχρι στιγμής ο εκπτωτικός 
κλάδος δεν έχει ανακαλύψει ακόμη ευρέως 
και σε μόνιμη βάση το αυθεντικό ελληνικό 
γιαούρτι καρπώνεται όμως τα οφέλη της 
εδώ και χρόνια σταθερής ανάπτυξής του», 
εξηγεί ο Markus Kühn, επικεφαλής επιχει-
ρησιακής ανάπτυξης της επιχείρησης στο 
Langenhagen. Και η μάρκα Κρι Κρι συνεχίζει 
επίσης να  βρίσκεται σε πορεία ανάπτυξης. 
«Με σταθερή διανομή και ανανέωση αυτό 

σημαίνει ότι κερ-
δίζουμε νέους κα-
ταναλωτές» λέει ο 
Kühn. Οι νέοι αυτοί 
καταναλωτές στο 
μέλλον πρόκειται 
να προσεγγιστούν 

και με την ανάλογη επικοινωνιακή πολιτική 
σχετικά με το εμπορικό σήμα Κρι Κρι. Για το 
λόγο αυτό η Uplegger πρόσφατα δημιούργη-
σε και διατηρεί μια γερμανόφωνη σελίδα στο 
Facebook.  Επίσης το Φθινόπωρο ξεκίνησε 
και ένας διαγωνισμός.  «Η επικοινωνιακή 
πολιτική με τον καταναλωτή έχει μπει πλέον 
εντονότερα στο επίκεντρο», επιβεβαιώνει και 
Kühn. Επί του παρόντος η γκάμα της Γερμα-
νίας περιλαμβάνει το κλασσικό γιαούρτι με 
δέκα τοις εκατό λιπαρά, μια εναλλακτική 
με χαμηλά λιπαρά, ένα πρόβειο γιαούρτι και 
ένα γιαούρτι με μέλι.  Ειδικά το γιαούρτι με 
τα χαμηλά λιπαρά επιδεικνύει αυτή τη στιγ-
μή σύμφωνα με τα λεγόμενα του Kühn μια 
πολύ καλή εξελικτική πορεία.  Αλλά και το 
πρόβειο γιαούρτι της Κρι Κρι συνεχίζει να 
αποτελεί τάση.    ln/lz 47-17

Κρι Κρι

Μετά την καταστροφική για το εργοστά-
σιο της Κρι Κρι πυρκαγιά, στα τέλη του 
2013, η εταιρεία κατάφερε εντός  οκτώ 
μόλις μηνών θα θέσει σε λειτουργία τη 
νέα μονάδα της. Εκτοτε σύμφωνα με 
δηλώσεις της ίδιας της επιχείρησης η Κρι 
Κρι διαθέτει τη μεγαλύτερη και πλέον 
σύγχρονη μονάδα παραγωγής στραγγι-
στού γιαουρτιού στην Ευρώπη.  Οι εγκα-
ταστάσεις βρίσκονται σε απόσταση 5 χλμ 
από το κέντρο της πόλης των Σερρών 
και καλύπτουν μια έκταση 65.000 τμ. Η 
παραγωγική μονάδα καλύπτει 22.000 τμ, 
διηρημένη σε δυο τομείς έναν για την 
παραγωγή γιαουρτιού και ένα για την 
παραγωγή παγωτού.   Ο ημερήσιος όγκος 
παραγωγής γιαούρτης φθάνει μέχρι και 
τους 200 τόνους. 20 εκατομμύρια ευρώ 
επενδύθηκαν στην νέα μονάδα μη συμπε-
ριλαμβανομένων των εξόδων της εξωτε-
ρικής ανάθεσης της παραγωγής κατά τη 
διάρκεια της ανακατασκευής.

«Η επικοινωνία έχει μπει 
εντονότερα στο επίκεντρο» 
Markus Kühn, επικεφαλής επιχειρησιακής 
ανάπτυξης στην Uplegger Food Company

Σήμερα: Η βιομηχανία επεξεργασίας γάλακτος διαθέτει μια από τις πλέον σύγχρονες 
μονάδες και επιτυγχάνει περίπου 67 εκ. τζίρο το χρόνο.

Παλιότερα: Η ιστορία της Κρι Κρι ξε-
κινά το 1954 ως μικρό ζαχαροπλαστείο 
που πουλάει μεταξύ άλλων και παγωτό.

«Βελτίωση της ποιότητας και προώθηση των εξαγωγών» 

Η Detrop στοχεύει σε περεταίρω ανάπτυξη
Η μεγαλύτερη έκθεση Τροφίμων και Ποτών στην Ελλάδα ανοίγει ξανά τις πύλες της την άνοιξη

Ευάγγελος Αποστόλου, Υπουργός της Ελληνικής Κυβέρνησης 
για την Αγροτική ανάπτυξη και τα Τρόφιμα.

Θεσσαλονίκη. Την ερχόμενη άνοιξη η 
Detrop-Oenos, η μεγαλύτερη έκθεση τρο-
φίμων και ποτών στην Ελλάδα για εγχώ-
ρια και διεθνή είδη διατροφής, αναμένει 
νέα αύξηση του αριθμού των εκθετών 
αλλά και επισκεπτών της. 

Από τις 3. έως 6. Μαρτίου 2017 η Detrop-
Oenos,  που διοργανώνεται από το δίδυμο 
TIF Helexpo, υποδέχεται το κλαδικό κοινό 
από όλο τον κόσμο.  Αποτελούμενη από τις 
ειδικευμένη σε τρόφιμα, ποτά, εξοπλισμό 
Detrop και την έκθεση oίνου Oenos η έκθε-
ση εκτείνεται σε συνολικά 9 εκθεσιακά πε-
ρίπτερα.  Τρία περίπτερα θα φιλοξενήσουν 
ποτά, κρασιά και οινοπνευματώδη. Και οι 
δύο διοργανώσεις έχουν θεματική βαρύτη-
τα. Ενώ η Detrop εστιάζει στις ελιές και το 
ελαιόλαδο η Oenos βάζει στο προσκήνιο 

τα δύο εξέχοντα οινοπνευματώδη Ούζο και 
Τσίπουρο. 
Η συγκεκριμένη έκθεση διοργανώνεται 
κάθε δύο χρόνια στην Θεσσαλονίκη. Το 
2015 δέχτηκε 26 000 επισκέπτες. Για το 
2017 η TIF Helexpo 
αναμένει περεταί-
ρω ανάπτυξη με 
στόχο τους 35 000 
επισκέπτες.  Και 
στον αριθμό των 
εκθετών αναμένε-
ται αύξηση:  Στην 
τελευταία διοργά-
νωση έλαβαν μέρος 
περίπου 770 εκθέτες 
καλύπτοντας έκταση 22 000 τμ. Για την ερ-
χόμενη άνοιξη αναμένονται 900 εκθέτες 
που θα παρουσιάσουν τα προϊόντα τους σε 
μία έκταση 25000 τμ.

Το συνοδευτικό πρόγραμμα φιλοξενίας 
αγοραστών πρόκειται να υποδεχτεί την ερ-
χόμενη χρονιά 300 αγοραστές. Εκτός από 
τα σεμινάρια και φόρουμ συζητήσεων, το 
το πλαίσιο του προγράμματος της  Detrop 

προσφέρει και ένα γωνιακό εκθεσιακό χώρο 
για τα νέα προϊόντα και pop-up εστιατόρια 
που θα δίνουν την δυνατότητα  να δοκιμά-
σει κανείς τα νέα προϊόντα.   ln/lz 47-16
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«Ελπίζουμε πως οι Γερμανοί 
αγοραστές, ειδικά σε αυτή 
την περίοδο της κρίσης που 
διέρχεται η Ελλάδα, θα επι-
λέξουν την Detrop.»
Σέβη Καφφά, Υπεύθυνη έκθεσης της TIF 
Helexpo Α.Ε. 
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Διαφοροποιημένη προσφορά
Η ΜΕΒΓΑΛ στις εξαγωγές επικεντρώνεται στο κλάδο του γιαουρτιού και στηρίζεται σε διάφορες διατροφικές τάσεις

Διεθνής παρουσία:  Η Γαλακτοβιομηχανία ΜΕΒΓΑΛ παρουσιάζει την γκάμα των προϊ-
όντων της στα μέσα του Οκτώβρη στην Sial στο Παρίσι στο κοινό όλου του κόσμου.

Κουφάλια.  Η ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. θέλει να 
αναπτυχθεί με την γκάμα των γιαουρ-
τιών της στο εξωτερικό. Στόχος είναι 
το σημερινό μερίδιο της τάξεως του 
20 τοις εκατό του συνολικού όγκου 
των εξαγωγών στραγγιστού γιαουρ-
τιού  να αναπτυχθεί περεταίρω. 

«Διαπιστώσαμε ότι ο κλάδος του για-
ουρτιού έχει μεγαλύτερες δυνατότητες 
ανάπτυξης από ότι αυτός των τυριών. 
Για το λόγο αυτό εστιάζουμε περισσό-
τερο στα γιαούρτια μας, χωρίς φυσικά 
να παραμελούμε την μεγάλη και ση-
μαντική αγορά της φέτας», συνοψίζει 
ο Δημήτρης Αλεπάκης, Διευθυντής 
Εξαγωγών της ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.  Αυτή 
τη στιγμή η εταιρεία αντιπροσωπεύει 
το 20 τοις εκατό των συνολικών εξα-
γωγών αυθεντικού ελληνικού στραγ-
γιστού γιαουρτιού. «Εννοείται ότι 
προτιθέμεθα να αυξήσουμε το μερίδιο 
αγοράς μας», δηλώνει ο Αλεπάκης. 
Για την περεταίρω εξέλιξη της κατηγο-
ρίας, η γαλακτοβιομηχανία διαφορο-

ποιεί την γκάμα των προϊόντων για-
ούρτης που προσφέρει και καλύπτει 
διάφορες θεματικές τάσεις. Με το για-
ούρτι με δημητριακά εισέρχεται στην 
αγορά προϊόντων πρωινού γεύματος, 
την αγορά της απόλαυσης η ΜΕΒΓΑΛ 
την καλύπτει με γευστικές παραλλα-
γές όπως μέντα και μαύρη σοκολάτα 
και για την κατανάλωση εκτός σπι-
τιού η επιχείρηση προσφέρει ελληνι-
κό γιαούρτι με κουταλάκι. Ροφήματα 
γιαούρτης με υψηλή περιεκτικότητα 
πρωτεΐνης σε διάφορες γευστικές πα-
ραλλαγές συμπληρώνουν την γκάμα. 
Ο κλάδος της Π.Ο.Π. Φέτας αντίθετα 
δεν αφήνει και πολλά περιθώρια για 
καινοτομίες, εξηγεί ο κ. Αλεπάκης. 
Εδώ η ανάλογη προσοχή δίνεται στην 
προσαρμογή του προϊόντος στις ντό-
πιες ανάγκες της κάθε αγοράς  λαμβά-
νοντας υπόψη τις φιλοσοφίες της κάθε 
αγοράς σε ότι αφορά τη συσκευασία 
και τις διατροφικές συνήθειες.  Επι-
προσθέτως η ΜΕΒΓΑΛ επενδύει στην 
εικόνα των προϊόντων της καθώς και 
εκσυγχρονίζει την εμφάνισή τους. 

Όντας μία από τις πρώτες γαλακτο-
κομικές επιχειρήσεις που τόλμησαν 
να κάνουν το πρώτο βήμα προς τις 
εξαγωγές το 1985, η ΜΕΒΓΑΛ σήμερα 
εξάγει τα προϊόντα της σε περισσό-
τερες από 30 χώρες.  Κύριες αγορές 
είναι η Γερμανία, η Αυστρία, η Ιταλία, 
η Ισπανία, η Νορβηγία, το Ηνωμένο 
Βασίλειο και η Ολλανδία. Περίπου το 
60 τοις εκατό του συνολικού τζίρου 
πραγματοποιείται σήμερα στην εγχώ-
ρια αγορά.  Η στρατηγική της  εται-
ρείας προβλέπει κυρίως την ενίσχυση  

των εξαγωγών, στόχος ο οποίος 
ορίζεται και σαφώς στο πεντα-
ετές πρόγραμμά της.  «Προτε-
ραιότητα έχει η εξαγωγική δρα-

στηριότητα, χωρίς βέβαια να παραμε-
ληθεί και η εγχώρια αγορά», δηλώνει 
ο κ. Αλεπάκης .
Λαμβάνοντας υπόψη και τον αντα-
γωνισμό με τα «me-too» προϊόντα ο 
Διευθυντής Εξαγωγών λέει: «Προσφέ-
ρουμε στον γερμανό καταναλωτή αυ-
θεντικό ελληνικό γιαούρτι και φέτα, 
ακριβώς αυτό που περιμένει δηλαδή.» 
Ο κ. Αλεπάκης είναι πεπεισμένος πώς 
η προέλευση του προϊόντος, η υψηλή 
ποιότητα, το φρέσκο ελληνικό γάλα, η 
μέθοδος παραγωγής και τα συστατικά 
κάνουν το προϊόν, το αυθεντικό ελ-
ληνικό γιαούρτι και τη φέτα, και όχι η 
ονομασία του προϊόντος. ln/lz 47-16

Ελληνικό γιαούρτι 

Κατά την συλλογή δεδομένων της αγοράς στην Γερμανία δεν 
γίνεται καμία διάκριση μεταξύ ελληνικής γιαούρτης και γιαούρτης 
ελληνικού τύπου. Συνολικά αυτή η κατηγορία, που περιλαμβάνει 
και τα δύο είδη, καταγράφει το διάστημα 2014 – 2015 αύξηση 
της τάξεως του 50 τοις εκατό. Και σε άλλες χώρες όπως 
για παράδειγμα η Ιταλία (σύν 51 τοις εκατό) ή το 
Ηνωμένο Βασίλειο (συν 28 τοις εκατό) τα ποσο-
στά της αύξησης είναι διψήφια. 

Η διεθνοποίηση προχωρά 
Η ΦΑΓΕ δημιουργεί παραγωγική μονάδα στο Λουξεμβούργο – προβλεπόμενος χρόνος έναρξης το 2018 – η μονάδα στην Ελλάδα παραμένει

Frankfurt/Luxemburg. Αφού η ΦΑΓΕ το 2012 
μετέφερε την έδρα της στο Λουξεμβούργο, 
τώρα πρόκειται να δημιουργηθεί εκεί και μια 
νέα μονάδα παραγωγής. 
  Τον Ιούλιο, η γαλακτοκομική εταιρεία ΦΑΓΕ 
ανακοίνωσε τα σχέδιά της για την κατασκευή 
μιας μονάδας παραγωγής στο Λουξεμβούρ-
γο. Ήδη προ τετραετίας είχε μεταφερθεί εκεί η 
έδρα της εταιρείας προκειμένου να συνεχίσει η 
να  λειτουργεί αποτελεσματικά παρά την συνε-
χιζόμενη κρίση στην Ελλάδα, όπως αναφέρει η 
ίδια η επιχείρηση. Στα τέλη  του 2018 πρόκειται 
να τεθεί σε λειτουργία η νέα μονάδα αυξάνο-
ντας τον όγκο παραγωγής της ΦΑΓΕ κατά 
περίπου 40 000 τόνους ετησίως. Η μονάδα της 
Ελλάδας θα συνεχίσει την παραγωγή.  Παράλ-
ληλα η γαλακτοβιομηχανία διαθέτει άλλη μια 
μονάδα παραγωγής στις ΗΠΑ – μια από τις 
κυριότερες αγορές του εξωτερικού της εται-
ρείας. «Τα πλεονεκτήματα είναι πολυάριθμα 
, συμπεριλαμβανομένων και της αύξησης του 
όγκου παραγωγής ο οποίος είναι αναγκαίος 
ώστε να συνεχίσει η εταιρεία να αναπτύσσεται  

και του νέου μηχανολογικού εξοπλισμού που 
μας δίνει την δυνατότητα να αναπτύξουμε νέες 
καινοτομίες»,  λέει η Britta Kransmann, Εθνι-
κή Account Manager στην ΦΑΓΕ Γερμανίας.  
Επιπλέον πλεονεκτήματα θα προκύψουν για 
την εταιρεία από την εφοδιαστική αλυσίδα και 
την κοντινή απόσταση από τις μεγάλες γαλα-
κτοπαραγωγικές χώρες καθώς και των κύριων 
αγορών που προμηθεύει η εταιρεία στην Δυ-

τική Ευρώπη.  Με τον τρόπο αυτό θα μειωθεί 
το κόστος μεταφοράς και θα δημιουργηθεί 
μεγαλύτερη διαθεσιμότητα των προϊόντων με 
την καλύτερη διάρκεια ζωής. «Μακροχρόνιος 
στόχος μας είναι να κατευθύνουμε την κατη-
γορία του στραγγιστού γιαουρτιού», εξηγεί η 
κα Κransmann. Και στη Γερμανία, η διείσδυση 
στην αγορά αναμένεται να αυξηθεί. Επί του 
παρόντος, οι επιχειρηματική δραστηριότητα  

στη Γερμανία είναι ακόμη αδύναμη, αλλά η 
ΦΑΓΕ διαβλέπει μεγάλες δυνατότητες. Η Γερ-
μανία εκτός από τις ΗΠΑ και την Ιταλία είναι  
η μόνη αγορά στην οποία ΦΑΓΕ λειτουργεί το 
δικό της υποκατάστημα. «Η Ελλάδα είναι και 
θα παραμείνει για πάντα το σημείο εκκίνησης 
της σημερινής εξέλιξης της ΦΑΓΕ», επισημαίνει 
η Kransmann.  Η χώρα αντιπροσωπεύει ακόμη 
και σήμερα ένα σημαντικό ποσοστό τζίρου του 
ομίλου, καθώς όμως εκτός Ελλάδας  καταγρά-
φονται διψήφιοι ρυθμοί ανάπτυξης η συμβολή 
της χώρας στο συνολικό τζίρο αποδυναμώνε-
ται.  Η διεθνοποίηση προάγεται ανάλογα. Σε 
ότι αφορά τον χαρακτηρισμό του γιαουρτιού 
που θα παράγεται στο Λουξεμβούργο, δεν θα 
μπορούσε να λανσαριστεί ως αυθεντικό ελ-
ληνικό γιαούρτι. Η Kransmann ωστόσο δεν 
θεωρεί αυτόν τον παράγοντα τόσο αποφασι-
στικής σημασίας: «Η μοναδικότητα μας προ-
έρχεται από την χρήση εξαιρετικής ποιότητας 
συστατικών και από την παρασκευή σύμφωνα 
με την από το 1926 συνταγή της οικογένειας                  
Φιλίππου.» l     n/lz 47-16

Διατήρηση ύπαρξης: Η παραγωγική μονάδα της ΦΑΓΕ στην βόρεια Αττική πρόκειται 
να συνεχίσει τη λειτουργία της.

«Ο χαρακτηρισμός 
είναι 
παραπλανητικός» 

Πανευρωπαϊκά ταλαιπωρεί τους 
γαλακτοπαραγωγούς η χαμηλή 
τιμή του γάλακτος, ισχύει  και 
στην Ελλάδα?
 Η Ελλάδα, μετά την Κύπρο και την 
Μάλτα, έχει την τρίτη ακριβότερη τιμή 
ακατέργαστου γάλακτος ανά κιλό. Οι 
έλληνες γαλακτοπαραγωγοί προβλη-
ματίζονται έντονα από τις χαμηλές 
τιμές αγροτικών προϊόντων στην 
Ευρώπη καθώς τους καθιστούν μη 
ανταγωνιστικούς.  Λόγω της οικονομι-
κής κρίσης ήδη οι γεωργοί βρίσκο-
νται σε δεινή κατάσταση έχοντας να 
αντιμετωπίσουν αυξημένους φόρους 
και κόστη πρώτων υλών.  Αποτέλε-
σμα είναι η μείωση του αριθμού των 
κτηνοτρόφων καθώς και ο μειωμένος 
αριθμός των ζώων που εκτρέφουν. 

Γιατί θα έπρεπε το εμπόριο στην 
κατηγορία του γιαουρτιού να 
προσφέρει το αυθεντικό ελληνικό 
γιαούρτι? 
Κατ αρχήν ο χαρακτηρισμός «Ελληνικό 
γιαούρτι» σύμφωνα με την οδηγία της 
ΕΕ 1169/2011 αναφέρεται στην προ-
έλευση του προϊόντος και μπορεί να 
λειτουργήσει παραπλανητικά για τον 
καταναλωτή. Επίσης ο Ευρωπαϊκός 
Επίτροπος αρμόδιος για την υγιεινή 
και ασφάλεια των τροφίμων  Vytenis 
Andriukaitis θεωρεί ότι ο όρος θα 
πρέπει να είναι κατοχυρωμένος για 
γιαούρτι ελληνικής καταγωγής. Κατά 
την προσωπική μου άποψη ακόμη και 
ο όρος «Γιαούρτι ελληνικού τύπου» 
είναι παραπλανητικός. Επιπλέον τα 

οργανοληπτικά κριτήρια που  έχουν τα 
γιαούρτια που παρασκευάζονται εκτός 
Ελλάδος είναι διαφορετικά καθώς το 
ελληνικό γάλα έχει ειδικά χαρακτηρι-
στικά που επηρεάζουν το αισθητικό 
προφίλ του προϊόντος.  Κανένα 
γιαούρτι ελληνικού τύπου δεν μπορεί 
να αναπαράγει τα ιδιαίτερα αυτά 
χαρακτηριστικά, τη γεύση και την υφή, 
του αυθεντικού ελληνικού γιαουρτιού.

Γίνονται προσπάθειες να κατοχυ-
ρωθεί η προέλευση του ελληνικού 
γάλακτος? 
Υπάρχει εθνική νομοθεσία στην χώρα 
σύμφωνα με την οποία κάθε εισαγωγή 
γάλακτος στην ελληνική επικράτεια θα 
πρέπει να δηλώνεται. Με τον τρόπο 
αυτό τουλάχιστον θεωρητικά το ελλη-
νικό γάλα προστατεύεται.   
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Δημήτρης Αλεπάκης, 
Διευθυντής Εξαγωγών της 
ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.
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η Δωδώνη συνεργάζεται με 5 000 παραγω-
γούς γάλακτος σε 514 χωριά της περιοχής 
της Ηπείρου. «Για την Δωδώνη η σχέση με 
τους γαλακτοπαραγωγούς και την αειφο-
ρία αυτών είναι πολύ σημαντική λαμβάνο-
ντας υπόψη και την εξέλιξη της τιμής του 
γάλακτος στην Ευρώπη», λέει ο διευθυ-
ντής εξαγωγών Βασίλης Βροχίδης. 
Τους καλοκαιρινούς μήνες τα ζώα βόσκουν 
ελεύθερα και επωφελούνται από τις φυσι-
κές συνθήκες που προσφέρει η περιοχή της 
Ηπείρου. Στην περιοχή φύονται περισσότε-
ρα από 2500 είδη φυτών, βοτάνων και αν-
θοφόρων φυτών που αποτελούν τροφή για 
τα ζώα. Κατά τους χειμερινούς μήνες συχνά 
τα ζώα πρέπει να τραφούν. Στο σημείο αυτό 
η πρωτοβουλία στηρίζει τους κτηνοτρό-
φους σε ότι αφορά την σύνθεση και την 
περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες τις τροφής.  
  «Όλα ξεκινούν από το γάλα», εξηγεί την 
σημαντικότητα του σχεδίου ο Βροχίδης.  Η 
Δωδώνη συνεχώς παροτρύνει  και ελέγχει 
τους προμηθευτές της ως προς την υψηλή 
ποιότητα του γάλακτος που παράγουν.  Σε 
περιπτώσεις παραγωγής πολύ υψηλής ποι-

ότητας γάλακτος η βιομηχανία σύμφωνα 
με δηλώσεις της καταβάλει μπόνους στους 
παραγωγούς. Στο στόχαστρο του έργου 
«σχέδιο Ζωοτροφές» ωστόσο δεν είναι 
μόνο η προάσπιση της ποιότητας αλλά 
ταυτόχρονα ενθαρρύνεται και η κερδοφο-
ρία των επιχειρήσεων.  Η Δωδώνη μέσω 
της κεντρικής αγοράς ζωοτροφών έχει την 
δυνατότητα να επιτυγχάνει καλύτερους 
όρους προμήθειας από ότι ο κάθε κτηνο-
τρόφος ξεχωριστά. 
  Η συνολική αγορά επίσης εγγυάται το να 
παραμένει η τροφή χωρίς χημικά πρόσθε-
τα, λέει ο Βροχίδης. Παράλληλα οι κτη-
νοτρόφοι στα πλαίσια του προγράμματος 
λαμβάνουν στήριξη  σε ότι αφορά  τη δι-
αχείριση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύ-
σεων και του αναπαραγωγικού κύκλου των 
ζώων. Η πρωτοβουλία αποτελεί πόλο έλ-
ξης: Σύμφωνα με τον κ. Βροχίδη υπάρχουν 
όλο και περισσότεροι αγρότες που θέλουν 
να γίνουν προμηθευτές της Δωδώνη. 
  Στην εγχώρια αγορά η Δωδώνη είναι ηγέ-
της στο τομέα της Φέτας. Η επιτυχία αυτή 
αντανακλάται και στις αυξανόμενες πωλή-

σεις γιαουρτιού και φρέσκου γάλακτος. «Η 
εγχώρια αγορά διατηρεί την σημαντικό-
τητα της για την επιχείρησή μας παρά την 
συνεχιζόμενη οικονομική κρίση», εξηγεί ο 
Βροχίδης. 
  Στην Γερμανική αγορά η Δωδώνη είναι 
δυναμικά παρούσα κυρίως σε συνοικιακά 
καταστήματα. Για το μέλλον σχεδιάζεται 
το άνοιγμα κυρίως στο λιανικό εμπόριο. 
«Η Γερμανία είναι έτοιμη να υποδεχτεί τον 
ηγέτη της Ελλάδας στο τομέα της Φέτας», 
δηλώνει με αυτοπεποίθηση ο Βροχίδης.  Η 
γαλακτοβιομηχανία όμως δεν θέλει αποτε-
λέσματα μόνο στο κλάδο στης Φέτας στην 
Γερμανία. Στόχος είναι  συνολική γκάμα 
των τυριών καθώς και το αυθεντικό ελ-
ληνικό γιαούρτι , η συσκευασία του οποί-
ου πρόσφατα αναπροσαρμόστηκε για τις 
αγορές του εξωτερικού, να κατακτήσουν 
την Γερμανική αγορά. 
  Παράλληλα η Δωδώνη διευρύνει την πα-
ραγωγική της παλέτα και εισέρχεται στην 
παραγωγή χαλουμιού. Ένα χρόνο αφότου 
δημοσιοποιήθηκε η επέκταση της εταιρείας 
στην Κύπρο, η γαλακτοβιομηχανία κοινο-
ποίησε την λειτουργία της νέας μονάδας 
στην Λεμεσό στα τέλη του Σεπτέμβρη. 
Η Δωδώνη επένδυσε στο έργο αυτό 5 εκ. 
Ευρώ και θα δημιουργήσει 60 θέσεις εργα-
σίας. 
  Η γαλακτοβιομηχανία θεωρεί ότι επί του 
παρόντος θα επεξεργάζεται επί του πα-
ρόντος 10000 τόνους πρόβειο και γίδινο 
γάλα. Η προμήθεια της  πρώτης ύλης θα 
γίνεται αποκλειστικά από την Κύπρο. Σύμ-
φωνα με δική της παραδοχή η Δωδώνη 
σκοπεύει να στηρίξει το έργο της Κυπρι-
ακής κυβέρνησης στην κατοχύρωση του 
χαλουμιού ως Προϊόν Προστατευόμενης 
Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π). 
   ln/lz 47-16

Δέσμευση Αειφορείας 
Η Δωδώνη δρομολογεί πρωτοβουλία για την ισορροπημένη διατροφή των ζώων - Έναρξη παραγωγής χαλουμιού

Ιωάννινα. Η γαλακτοβιομηχανία Δωδώνη 
Α.Ε. εντείνει την συνεργασία της με τους 
γαλακτοπαραγωγούς της. Επίσης φέτος 
τέθηκε σε λειτουργία μια ακόμη μονάδα 
παραγωγής στην Κύπρο. 
  Η Δωδώνη επενδύει στην ποιότητα. Στις   
αρχές του 2015 η γαλακτοβιομηχανία σε 
συνεργασία με το αγροτικό πανεπιστήμιο 
Αθηνών ξεκίνησε ένα πιλοτικό πρόγραμμα 
για την διασφάλιση της ορθής διατροφής 
των προβάτων, γιδιών και αγελάδων των 
προμηθευτών γάλακτος. Η Σχολή ζωοτρο-
φών στην Ελλάδα επιτηρεί το ερευνητικό 
έργο, διενεργεί ελέγχους στις επιχειρήσεις 
και προετοιμάζει τις συνθέσεις των ζωο-
τροφών.  Αρχικά στο «σχέδιο Ζωοτροφές» 
συμμετείχαν 30 κτηνοτρόφοι, αυτή τη 
στιγμή έχουν ανέλθει στους 120 οι συμμε-
τάσχοντες. Εντός της επόμενης τριετίας οι 
μισοί κτηνοτρόφοι / γαλακτοπαραγωγοί 
που προμηθεύουν τη βιομηχανία επεξεργα-
σίας γάλακτος στην Ελλάδα πρόκειται να 
συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.  Συνολικά 

Η σίτιση στο επίκεντρο:  Με μια πρωτοβουλία για τη διατροφή των ζώων, η Δωδώνη 
επενδύει στη σχέση της με τους γαλακτοπαραγωγούς και την ποιότητα της πρώτης ύλης

Ανάγκη για 
εξαγωγικό 
μάρκετινγκ

Αθήνα. 105 ελληνικά προϊόντα 
βρίσκονται υπό την προστασία της 
ΕΕ και φέρουν τον χαρακτηρισμό 
της προστατευόμενης γεωγραφικής 
ένδειξης (Π.Γ.Ε.)ή προστατευόμενης 
ονομασίας προέλευσης (Π.Ο.Π.). 
Πολλά από αυτά τα ειδικά προϊόντα 
είναι σημαντικά μόνο στην εγχώρια 
αγορά. Ένα από τα κεντρικά προϊόντα 
για την Ευρώπη είναι η φέτα. Μετά 
από μακροχρόνιες διενέξεις μεταξύ 
της Ελλάδας και άλλων μεγάλων 
γαλακτοπαραγωγών Ευρωπαϊκών 
χωρών, απονεμήθηκε τελικά το 2002 

στη φέτα ό τίτλος  της Π.Ο.Π. και 
πλέον μπορεί να ονομαστεί φέτα μόνο 
το τυρί εκείνο για την παρασκευή του 
οποίου έχει χρησιμοποιηθεί πρόβειο η 
μείξη πρόβειου και γίδινου γάλακτος 
προερχόμενο από τις περιοχές της 
Μακεδονίας, Θράκης, Ηπείρου, 
Θεσσαλίας, Κεντρικής Ελλάδας, 
Πελοποννήσου και Λέσβου. Λόγω της 
ακριβότερης τιμής της πρώτης ύλης και 
την δαπανηρή παραγωγή της η φέτα 
είναι ακριβότερη από τα ανταγωνιστικά 
προϊόντα όπως για παράδειγμα 
το λευκό τυρί που παράγεται από 
αγελαδινό γάλα.  Πολλοί έλληνες 
παραγωγοί παραπονιούνται για 
την έλλειψη γενικού εξαγωγικού 
μάρκετινγκ για την φέτα και τα 
προτερήματα της.                Ιn/lz 47-16

Δωδώνη 

Η βιομηχανία γάλακτος Δωδώνη ιδρύ-
θηκε το 1963. Η επιχείρηση με έδρα 
τα Ιωάννινα, την πρωτεύουσα της 
Ηπείρου, παράγει αυθεντικά ελληνικά 
γαλακτοκομικά προϊόντα που παρα-
σκευάζονται από 100 τοις εκατό ελλη-
νικό αγελαδινό, πρόβειο ή γίδινο γάλα 
το οποίο συλλέγεται καθημερινά από 
ένα μεγάλο δίκτυο 5000 κτηνοτρόφων 
της περιοχής. Η εταιρεία διαθέτει σύμ-
φωνα με δηλώσεις της ιδίας πάνω από 
10 000 σημεία πώλησης στην εγχώρια 
αγορά και εξάγει τα προϊόντα της σε 
περισσότερες από 35 χώρες. 

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ



LZ 47  25 Νοεμβρίου 201646   Lebensmittel Zeitung Ε Λ Λ Α Δ Α

Έκκληση για περισσότερη 
πρωτοβουλία
Η Trienon απαιτεί από τους παραγωγούς στοχευμένη και  συνεχή προσπάθεια

Αμβούργο. Η εμπορική επιχείρηση στο 
Αμβούργο Trienon GmbH τολμά το βήμα 
σε νέες αγορές και ελπίζει να βρει μιμητές 
μεταξύ των ελλήνων παραγωγών. 
  Ζοφερή η εικόνα της παρούσας κατάστασης 
της Ελλάδας όπως την παρουσιάζει ο Σάββας 
Τριανταφυλλίδης, Διευθύνων Σύμβουλος 
της, στο Αμβούργο εδρεύουσας, εισαγωγικής 
εταιρείας Trienon.  «Θα σκεπτόταν κανείς 
πως η κρίση στην χώρα μου θα οδηγούσε 
επιτέλους στην αφύπνιση και δραστηριοποί-
ηση, στην αναζήτηση λύσεων προκειμένου 
να γίνει εκ νέου ευθυγράμμιση και τοποθέτη-
ση στις αγορές με σκοπό να ξεπεραστούν οι 
δύσκολοι καιροί» κριτικάρει ο επιχειρηματίας. 

  Κι όμως η κρίση δεν προκάλεσε τίποτα 
τέτοιο.   Υπάρχει έλλειψη της απαραίτητης 
στρατηγικής και  τεχνογνωσίας, εν μέρει 
όμως συμβάλλουν και  τα λάθη του παρελθό-
ντος όσον αφορά τη διαχείριση των επιχειρή-
σεων , καθώς και το ασταθές περιβάλλον στο 
οποίο λειτουργούν οι παραγωγοί, στη στα-
σιμότητα.  «Μεμονωμένες προσπάθειες να 
γίνουν κάποιες κινήσεις σκοντάφτουν στην 
γραφειοκρατία και τις έντονα διεφθαρμένες 
κρατικές δομές  που συνεχίζουν να υφίστα-
νται και να ορίζουν το τι συμβαίνει στην Ελ-
λάδα»,  αναλύει ο Τριανταφυλλίδης. 
  Επιπλέον η κρίση αύξησε τις απαιτήσεις 
του λιανικού εμπορίου σε ότι αφορά τη τιμή 
και την ποιότητα των ελληνικών προϊόντων.  

«Θεωρείται δεδομένο πώς όλα θα φθηνύνουν 
και πώς η ανάγκη να πραγματοποιηθούν 
πωλήσεις ώστε να διατηρήσει κανείς την 
ρευστότητα του θα οδηγήσει σε ανάλογη 
συμπίεση των τιμών», λέει επικριτικά ο Τρια-
φυλλίδης. 
  Παρά ταύτα ο ίδιος επιμένει οι ελληνικές επι-
χειρήσεις να πάρουν πρωτοβουλίες. Πρωτο-
βουλίες  οι οποίες θα πρέπει να αφορούν ιδι-
αίτερα στις στοχευμένες και βιώσιμες επιχει-
ρηματικές πρακτικές, ώστε να εξασφαλιστεί 
μακροπρόθεσμα η παρουσία των ελληνικών 
προϊόντων σε μια ανταγωνιστική αγορά. 
Για την δική του επιχείρηση ο Διευθύνων 

Σύμβουλος έχει ήδη 
θεσπίσει τα ανάλογα 
μέτρα. «Αναδομήσα-
με έγκαιρα την γκά-
μα των ελληνικών 
προϊόντων μας και 
επιλέξαμε μόνο προ-
μηθευτές που έχουν 
ξεκάθαρο εξαγωγικό 
προσανατολισμό, 
είναι οικονομικά υγι-
είς, διαθέτουν πολύ 

καλή υποδομή και είναι καινοτόμοι», λέει ο 
επιχειρηματίας. 
  Επιπλέον η Trienon προσανατολίζεται σε 
νέες αγορές όπως η Κίνα, οι Ηνωμένες Πολι-
τείες ή η Λατινική Αμερική. Εκεί η υπάρχου-
σες συνθήκες αγοράς είναι ακόμη ευνοϊκές 
και με μια στοχευμένη στρατηγική υπάρχει 
δυνατότητα επιτυχίας. 
  Στο μεταξύ η εμπορική επιχείρηση ήδη εδώ 
και ένα χρόνο γνωρίζει επιτυχία στην Κινέζι-
κη αγορά με ελληνικά προϊόντα. «Θα χαιρό-
μασταν πολύ αν το βήμα μας αυτό έβρισκε 
μιμητές στην Ελλάδα», η έκκληση που απευ-
θύνει στους συναδέλφους του στην Ελλάδα ο 
επιχειρηματίας.    ln/lz 47-16

Η κρίση μεγάλωσε παρά 
μείωσε τις προσδοκίες του 
λιανικού εμπορίου, σε ότι 
αφορά τα ελληνικά προϊόντα, 
σχετικά με την ποιότητα και 
την τιμή τους.
Σάββας Τριανταφυλλίδης, Διευθύνων 
Σύμβουλος της Trienon GmbH

Η γκάμα των προϊόντων Λιακάδα 
διευρύνεται 
Η Rila εισαγωγική εδώδιμων προϊόντων λανσάρει νέα προϊόντα με ανανεωμένη συσκευασία.

Stemwede-Levern. Η εταιρεία ντελικατέσσεν 
Rila διευρύνει την γκάμα των ελληνικών  
προϊόντων υπό την εμπορική ονομασία  
Λιακάδα με νέα προϊόντα ελιάς. 
  Ως πρώτη χώρα εισαγωγής στη κατηγορία 
των σπεσιαλιτέ των χωρών της Rila Feinkost 
Importe η γκάμα των ελληνικών προϊόντων 
ανέκαθεν είχε μεγάλη σημασία.  Το εμπορι-
κό σήμα Λιακάδα δημιουργήθηκε πρίν από 
περισσότερα από 45 χρόνια, σήμερα το ελ-
ληνικό πορτφόλιο περιλαμβάνει περίπου 70 
προϊόντα και συνεχώς διευρύνεται.  Το είδος 
με τον μεγαλύτερο τζίρο είναι το ζυμαρικό 
κριθαράκι, ακολουθούμενο κατά πόδας από 
τις πιπεριές και τις ελιές καλαμών καθώς προ-
ϊόντων πιπεριάς αϊβαρ. 
  Φέτος για την Rila στο επίκεντρο είναι τα 
προϊόντα ελιάς τις οικογένειας Λιακάδα αφού 
λανσαρίστηκαν τέσσερα νέα προϊόντα:  πρά-
σινες ελιές με κουκούτσι, εκπυρωμένες και με 
πάστα πιπεριάς καθώς και μη μαυρισμένες 
φυσικά ωριμασμένες ελιές καλαμών.  Με αυτό 
το σκοπό η ειδικός στις σπεσιαλιτέ εταιρεία 
προέβη και στην προσαρμογή των  συσκευα-
σιών των προϊόντων, η διάφανη ετικέτα φρο-
ντίζει στο να φαίνονται καλύτερα οι καρποί. 
Με περιεχόμενο τα 180 γρ τα βάζα επίσης 
είναι μικρότερα. 
   «Ο λόγος της υιοθέτησης ήτα να δημιουρ-
γηθεί μια πλέον φιλική στον καταναλωτή 
συσκευασία με μια ελκυστική σχέση τιμής / 
απόδοσης», λέει ο Bernd Richter, Διευθύνων 
εταίρος της Rila Feinkost Importe. Προϊόντα 
όπως για παράδειγμα οι λιαστές τομάτες σε 
λάδι, σκόρδο σε διάφορες γευστικές παραλ-
λαγές – επίσης σε αυτό το μέγεθος συσκευα-
σίας – πρόκειται να ακολουθήσουν σύντομα. 
  Περίπου το 60 τις γκάμας των προϊόντων με 
την επωνυμία Λιακάδα παράγονται στην Ελ-
λάδα από την θυγατρική εταιρεία Rila Hellas.  
Η Rila Feinkost-Importe στην Γερμανία είναι 
ο κύριος αποδέκτης των προϊόντων που πα-
ράγονται από την θυγατρική στην Ελλάδα. 
Μόνο ένα μικρό μέρος πωλείται τοπικά.

  Το 

πλεονέκτημα της ίδιας  παραγωγής είναι  η ευ-
ελιξία στον σχεδιασμό των προϊόντων της και 
κατά συνέπεια όλης της ελληνικής γκάμας. 
«Με τη δική μας μονάδα παραγωγής, έχουμε 
στα χέρια μας  την προμήθεια των πρώτων 
υλών,  την ποιότητα τους  και την αξία τους 
«, δηλώνει ο Richter. Επιπλέον υπάρχουν λι-
γότερες εναλλακτικές σε σχέση με προϊόντα 
του ανταγωνισμού. Πολλοί ανταγωνιστές 
προσφέρουν τα ελληνικά προϊόντα μαζί με 
ιταλικά ή ισπανικά προϊόντα κάτω από την  
ομπρέλα με την επωνυμία «Μεσογειακό» ή  
προσφέρουν μόνο προϊόντα ελιάς και πιπε-
ριάς.  Ύπο τη σκέπη της επωνυμίας Λιακάδα 
προσφέρεται μια συνολική γκάμα ελληνικών 
προϊόντων διατροφής η οποία περιλαμβάνει 
και τα τυπικά ελληνικά ορεκτικά «μεζέδες». 
Παράλληλα με αυτή την ομάδα προϊόντων 
η Rila διαθέτει και αμιγώς Ιταλικές (Leverno) 
και Ισπανικές  (Ibero) σειρές προϊόντων. 

  Ταυτόχρονα η έδρα του Stemwede μέσα από 
την θυγατρική εταιρεία έρχεται αντιμέτωπη με 
τα προβλήματα που αντιμετωπίζει εκεί:  «Η οι-
κονομική κατάσταση στην Ελλάδα παραμένει 
προβληματική», λέει ο Richter.  Δεν υπάρχουν 
σαφής δομές που να ρυθμίζουν τις νομικές, 
φορολογικές, ρυθμιστικές αλλά και αναπτυ-
ξιακές προδιαγραφές.  Χωρίς αυτές δεν είναι 
δυνατό να επιτευχθεί οικονομική ανάπτυξη. 
  Καθώς όμως η Rila Hellas λειτουργεί κυρίως 
με εξαγωγικό προσανατολισμό οι πωλήσεις 
δεν επηρεάζονται από τη τοπική κρίση. «Η 
επιχείρηση λειτουργεί με εξαιρετικά σύγχρονο 
και αποτελεσματικό τρόπο.  Οι δομές της 
χώρας  ωστόσο εμποδίζουν την αποδοτική 
εργασία στα προκαταρκτικά στάδια», λέει ο 
Richter συμπερασματικά.  ln/lz 47-16

Έλεγχος: Ο Διευθύνων Σύμβουλος της 
ελληνικής θυγατρικής Rila Hellas, Αθανά-
σιος Κοροβίλας (δεξιά) κατά τον ετήσιο 
έλεγχο της σοδιάς ελιάς.

Δυναμική ανάπτυξη
Η Terra Creta θέλει να τοποθετήσει το λάδι της στα σούπερ μάρκετ – αναμένεται μειωμένη σοδειά

Σούδα/Κολυμπάρι. Ο σπεσιαλίστας λαδιού 
από την Κρήτη Terra Creta καταγράφει 
δυναμική ανάπτυξη και έχει φιλόδοξα 
σχέδια για την Γερμανική αγορά.
  Φέτος η επιχείρηση Terra Creta γιορτάζει 
τα 15 χρόνια της λειτουργίας της. «Από 
την πρώτη κιόλας μέρα επικεντρωθήκαμε 
στην ποιότητα και τη καινοτομία με στόχο 
να εξάγουμε εξαιρετικό ελαιόλαδο σε 
όλο τον κόσμο», λέει ο Φώτης Σούσαλης, 
Διευθυντής Εξαγωγών και Πωλήσεων της 
εταιρείας. Με την δέσμευση σε αυτές τις 
αρχές, η ειδικός στο ελαιόλαδο εταιρεία 
κατάφερε αισθητή ανάπτυξη και κατέχει 
σήμερα σύμφωνα με δικές της δηλώσεις 
μια θέση μεταξύ των σημαντικότερων 
εμπορικών σημάτων ελαιολάδου στη χώρα. 
  Τη χρονιά που πέρασε ο τζίρος της 
επιχείρησης αυξήθηκε κατά 80 τοις 
εκατό. Για το τρέχον έτος η εταιρεία, που 
ειδικεύεται στην παραγωγή έξτρα παρθένου 
ελαιόλαδου από την Π.Γ.Ε. Περιοχή του 
Κολυμπαρίου, θεωρεί δεδομένη την αύξηση 
του κύκλου εργασιών κατά 50 τοις εκατό 
που αντιστοιχεί σε περίπου 18 εκ Ευρώ. Στις 
σημαντικότερες αγορές του εξωτερικού, 
της περισσότερο από 90 τοις εκατό 
εξαγωγικής εταιρείας, συμπεριλαμβάνονται 
η Γερμανία, ακολουθούμενη από το Βέλγιο, 
την Γαλλία, τις ΗΠΑ, τη Κίνα και την 
Αυστρία. Συνολικά η Terra Creta εξάγει σε 
περισσότερες από 40 χώρες. 
Στην αγορά της Γερμανίας η επιχείρηση 
θέλει να αυξήσει το σημερινό τζίρο του 
περίπου 1 εκ. Ευρώ και για το σκοπό αυτό 
στοχεύει κυρίως στο κανάλι διανομής 
που αφορά στα μεγάλα σούπερ μάρκετ.  
«Το 2016 ξεκινήσαμε να εξερευνούμε την 
αγορά των μεγάλων σούπερ μάρκετ με 
ικανοποιητικά αποτελέσματα, τόσο ώστε 
στα επόμενα χρόνια να καταφέρουμε 
να τραβήξουμε την προσοχή όλων των 
μεγάλων σούπερ μάρκετ στα προϊόντα 

μας», λέει ο Σούσαλης. Η θέση της εταιρείας 
είναι η εξής: μέση τιμή και υψηλή ποιότητα. 
Εν τούτης  αναμένεται μείωση της τάξεως 
του 20 τοις εκατό στον όγκο της νέας 
σοδειάς, εξηγεί ο Σούσαλης.  «Δεν είναι 
ακόμη ξεκάθαρο πώς θα επηρεάσει 
αυτό το γεγονός τις τιμές καθώς αυτές 
επηρεάζονται και από την Ισπανική και 
Ιταλική παραγωγή», λέει ο Διευθυντής 
Εξαγωγών και Πωλήσεων. Σε ότι αφορά 
στην ποιότητα όμως οι πρώτες ενδείξεις 
είναι θετικές. 
  Ήδη το 2016 η εταιρεία εισήγαγε την 
ιχνιλασιμότητα σε απευθείας σύνδεση μέσω 
διαδικτύου. Τη τρέχουσα καλλιεργητική 
περίοδο η  Terra Creta προβλέπει στο 
ζήτημα της βιωσιμότητας. Μαζί με την 

πιστοποιημένη ομάδα των αγροτών, 
το προϊόν ελέγχεται από τον ελαιώνα 
μέχρι το μπουκάλι σε ότι αφορά την  
περιβαλλοντική επιβάρυνση. Σύμφωνα 
με την εταιρεία, οι αγρότες λαμβάνουν 
μια δίκαιη τιμή με σαφή κίνητρα για να 
ακολουθήσουν μια ολιστική προσέγγιση 
της καλλιέργειας. «Θεωρούμε την αειφορία  
βασική αξία της εταιρείας μας, η οποία 
σε συνδυασμό με την υψηλή ποιότητα 
δημιουργεί μια  προστιθέμενη αξία για την 
τοπική κοινότητα η οποία τα τελευταία 
χρόνια υποφέρει από τη συνεχιζόμενη 
οικονομική κρίση στην Ελλάδα», εξηγεί ο 
Σούσαλης.              ln/lz 47-16

Αναμένεται αύξηση 
της τιμής του 
ελαιολάδου

Αθήνα. Παρά το ότι το τελικό 
αποτέλεσμα της φετινής σοδειάς 
ελιάς στην Ελλάδα δεν είναι ακόμη 
γνωστό, η αναμενόμενη ποσότητα 
προβλέπεται να είναι μικρότερη 
από την περσινή σύμφωνα με τους 
περισσότερους παρατηρητές της 
αγοράς.  Οι λόγοι εντοπίζονται πέρα 
από την ξηρασία και τις υψηλές 
θερμοκρασίες και στις συνέπειες του 
δάκου της ελαίας. Η προβλεπόμενη 
μείωση κυμαίνεται μεταξύ 20 και 
30 τοις εκατό. Ενώ σε περιοχές 

όπως της κεντρικής Ελλάδας, το 
Λασίθι, τη Κρήτη, τη Μεσσηνία και 
την Πελοπόννησο αναφέρονται λίγο 
εως πολύ μεγάλες απώλειες, στη 
Λέσβο αναμένεται διπλασιασμός 
της παραγωγής. Συνολικά ο όγκος 
του ελαιολάδου εκτιμάται ότι θα 
κυμανθεί μεταξύ 200000 και 250000 
τόνους. Από τον όγκο αυτό περίπου 
τα τέσσερα πέμπτα αντιστοιχούν στη 
κατηγορία έξτρα παρθένο. Λόγω της 
μειωμένης παραγωγής στην Ελλάδα 
ήδη διαφαίνεται πώς οι τιμές για άλλη 
μια χρονιά θα αυξηθούν – το πόσο θα 
εξαρτηθεί και  από την ζήτηση που θα 
έχει η Ιταλία. Ο όγκος του ελληνικού 
ελαιολάδου που κατευθύνεται στην 
Ιταλία έχει αυξηθεί σημαντικά τα 
τελευταία χρόνια.             rb/lz 47-16

Εξαγωγικός προσανατολισμός: Η Terra Creta πουλάει ελαιόλαδο σε περισσότερες 
από 40 χώρες.

ΠΡΙΣΜΑ
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Τα προϊόντα μεζέ είναι σε ανάπτυξη 
Reichold Feinkost GmbH ενισχύει την ελληνική γκάμα με το νέα «Υπο-μάρκα»

Πολιτικά/Diez. Η Reichold Feinkost 
GmbH εμφανίζει με τις ελληνικές σπε-
σιαλιτέ της εταιρείας Παλίρροια σημα-
ντική αύξηση.
  Τα τελευταία, σχεδόν τέσσερα χρόνια η  
Feinkost Dittman είναι παρούσα στο γερ-
μανικό λιανικό εμπόριο με τα προϊόντα 
Παλίρροια.  Η κατά 100 τοις εκατό ελ-
ληνικής, οικογενειακής ιδιοκτησίας επι-
χείρηση, παράγει στο ελληνικό νησί της 
Ευβοίας τυπικές ελληνικές σπεσιαλιτέ 
και είναι ,σύμφωνα με δηλώσεις της ιδίας, 
ηγέτης στην εγχώρια αγορά στα έτοιμα 
γεύματα καθώς και στην παραγωγή για 
ντολμαδάκια. Συνολικά η επιχείρηση 
απασχολεί  1 400 συνεργάτες σε τέσσερα 
υποκαταστήματα, και εκτός Ελλάδας. Το 
προηγούμενο οικονομικό έτος η επιχεί-
ρηση παρήγαγε περίπου 17 500 τόνους, 
ο τζίρος ανήλθε σε περίπου 48 εκ. Ευρώ. 
Στις εξαγωγές αντιστοιχεί ποσοστό μεγα-
λύτερο του 85 τοις εκατό. Κύριες αγορές 
του εξωτερικού μετά τη Γερμανία είναι 
η Αυστραλία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η 
Σαουδική Αραβία, οι ΗΠΑ και τα Ηνω-
μένα Αραβικά Εμιράτα. Η έμφαση στα 
προϊόντα που διακινούνται στην Γερμα-
νική αγορά είναι στα εύχρηστα, έτοιμα 
για κατανάλωση ορεκτικά «μεζέδες».  Η 
γκάμα που περιλαμβάνει 22 είδη έφερε 
στην Feinkost Dittman μέχρι τα τέλη 
του Σεπτέμβρη αύξηση του τζίρου κατά 
περίπου 6 τοις εκατό σε σύγκριση με το 

προηγούμενο έτος. Τον Ιούνιο η γκάμα 
διευρύνθηκε με τα προϊόντα «Ντολμα-
δάκια & ντίπ», μίνι ντολμαδάκια με ντίπ 
γιαουρτιού σε συσκευασία δύο θέσεων. 
  Με αυτό τον τρόπο η ειδική στα ντελι-
κατέσσεν εταιρεία θέλει να καλύψει την 
διατροφική τάση για φρέσκα, εύχρηστα 
είδη διατροφής  και σνάκς / κατανάλω-
ση εκτός σπιτιού είδη. Για τον ερχόμενο 
χρόνο η Dittman προγραμματίζει επίσης 
τη ρελάνς των σπεσιαλιτέ της εταιρείας 
Παλίρροια σε βάζο, όπως για παράδειγ-
μα  «Φασόλια γίγαντες σε λαδόξυδο», 
«Αμπελόφυλλα γεμιστά με ρύζι, στα-
φίδες και κουκουνάρι», «Αμπελόφυλλα 

γλυκά & καυτερά», «Γίγαντες με σπανάκι 
σε σάλτσα τομάτας και μυρωδικών» και 
«ρεβίθια με κύμινο και άνηθο». Τα προ-
ϊόντα αυτά θα παρουσιαστούν  από το 
πρώτο τρίμηνο του 2017 με την υπο-μάρ-
κα «My greek meze» στο γερμανικό λια-
νικό εμπόριο, εξηγεί ο Martin Schmidlin, 
Διευθυντής Μάρκετινγκ στην Feinkost 
Dittmann. Έχει ήδη ξεκινήσει καμπάνια 
δημοσίων σχέσεων και κοινωνικής δικτύ-
ωσης με περισσότερες από 100 εκ επα-
φές σε Πανγερμανικό επίπεδο με σκοπό 
την αύξηση της αναγνωρισιμότητας των 
προϊόντων και της μάρκας Παλίρροια.    
   ln/lz 47-16

Καινοτομία: μίνι γεμιστά αμπελόφυλλα για την κατάκτηση της αγοράς των έτοιμων 
γευμάτων.

Νέα παρουσίαση Μάρκας
Ο Βιο-σπεσιαλίστας Bläuel θωρακίζει τη μάρκα του για το μέλλον 

Πύργος Λεύκτρου. H Bläuel - Ελληνικά 
Βιολογικά Προϊόντα ενοποιεί την 
εμφάνιση του εμπορικού σήματος. 
Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της 
παράδοσης της διαχείρισης γίνεται 
συγχώνευση της αυστριακής και της 
γερμανικής αγοράς. 
Το εμπορικό σήμα έχει μέγιστη προτεραι-
ότητα στην ειδικό για βιολογικά προϊόντα 
Bläuel  - Ελληνικά Βιολογικά Προϊόντα. 
«Οι μάρκες μας είναι σαφώς ο κυριότερος 
πυλώνας μας»,  λέει ο Felix Bläuel, γιός του 
ιδρυτή της εταιρείας Friz Bläuel, και από το 
2009 μέλος της διοίκησης της οικογενεια-
κής επιχείρησης. Με την παράδοση της δι-
εύθυνση της Αυστριακής αγοράς από τον 
Mandfred Bläuel στον Felix Bläuel ενώ-
νονται επίσης οι αγορές της Αυστρίας και 
της Γερμανίας.  «Ως οικογένεια κάνουμε 
το επόμενο βήμα για την παρουσίαση μας 
στην αγορά που θα έχει μέλλον στην Ευ-
ρώπη», σχολιάζει ο 
Felix Bläuel. Από το 
επόμενο καλοκαίρι 
η εμφάνιση στην 
αγορά πρόκειται  
να ενοποιηθεί μαζί 
με ένα εκ νέου λαν-
σάρισμα της μάρ-
κας Μάνη. 
Για την παρουσία-
ση της νέας εμφά-
νισης την χρονιά 
που έρχεται πρό-
κειται να γίνει μια 
καμπάνια με δια-
φημιστικές κατα-
χωρήσεις.  Όπως 
όμως τονίζει ο Felix 
Bläuel, στόχος εί-
ναι στις κινήσεις 
αυτές να μεταδοθούν στο καταναλωτή 
κυρίως οι αξίες και η φιλοσοφία που είναι 
πίσω από την επιχείρηση και συνεπώς και 
πίσω από τα προϊόντα. «Οι ετικέτες και οι 
καταχωρήσεις δίνουν μόνο περιορισμένο 
χώρο για το σκοπό αυτό. Εξ’ ου και υπο-
στηρίζουμε το εμπόριο με διαφημιστικό 
υλικό και γευστικές δοκιμές στις οποίες 
οι άνθρωποι που κάνουν την προώθηση 
φέρνουν τον καταναλωτή πιο κοντά στα 
κίνητρα της οικονομικής μας δραστηριό-
τητας» λέει. 
Παραδοσιακά η Γερμανία μαζί με την Αυ-
στρία και την Ελβετία είναι οι κυριότερες 
εξαγωγικές αγορές για την εξειδικευμένη 
στην παραγωγή βιολογικού ελαιολάδου 
οικογενειακή επιχείρηση.  «Η ελκυστικό-
τητα της Γερμανικής αγοράς για τα προϊ-
όντα μας αντικατοπτρίζεται στην αύξηση 

των πωλήσεών μας» λέει ο Bläuel.  Καθώς 
περισσότερο από 80 τοις εκατό της πα-
ραγωγής είναι βιολογικής ποιότητας, η 
διανομή μέσω του εμπορίου φυσικών/βι-
ολογικών προϊόντων είναι πολύ σημαντι-
κή.  «Το μείγμα ελαιολάδου Mani Bläuel 
al naturale μαζί με τις ιδιωτικές ετικέτες 
είναι το πιο δυναμικό προϊόν ελιάς στο 
κλαδικό εμπόριο φυσικών/βιολογικών 
προϊόντων»,  αναφέρει ο Bläuel. Τα κα-
ταστήματα ντελικατέσσεν καθώς και η 
γαστρονομία όμως αποτελούν  κανάλια 
διανομής για την επιχείρηση. Εκτός από τα 
προϊόντα Mani Bläuel η εταιρεία, σύμφω-
να δικές της μαρτυρίες,  είναι επιθυμητός 
συνεργάτης και για  προϊόντα ιδιωτικής 
ετικέτας .
Ο Bläuel είναι πεπεισμένος πως ξεχωρίζει 
από άλλους παραγωγούς και με την οικο-
γενειακή ιστορία: «Σε μας είναι μοναδικός 
ο συνδυασμός των προσώπων της εταιρεί-

ας  με την αυστριακή τους καταγωγή, που 
έφεραν μαζί τους τη γνώση για τις απαι-
τήσεις της αγοράς που παντρεύεται με τις 
μοναδικές μεσογειακές πρώτες ύλες που 
κάνουν τα προϊόντα μας μοναδικά.» Η 
επιλογή των καλύτερων καλλιεργητικών 
περιοχών κατέχει σημαντική θέση στην 
ειδικό βιολογικών προϊόντων. «Όπως και 
με το κρασί, το έδαφος καθορίζει τη γεύση 
και την ποιότητα», εξηγεί ο Bläuel.
Τα ελαιόλαδα της γκάμας παράγονται μο-
νοποικιλιακά από Κορωνέικη ελιά η οποία 
συλλέγεται με το χέρι και επεξεργάζεται 
μηχανικά με κρύα σύνθλιψη για την βέλ-
τιστη δυνατή ποιότητα.  Επιπλέον η Bläuel 
προσφέρει δύο σπεσιαλιτέ με Π.Ο.Π. – 
από την Καλαμάτα και από τη Κρήτη.    
   ln/lz 47-16

Δύο γενιές:  Ο Fritz Bläuel (α.) και ο γιός του Felix κινούν τα 
νήματα της επιχείρησης

Εμπορικές δυνατότητες μέσω νέας νομικής μορφής
Νέα συνεταιριστική οργάνωση δίνει στους παραγωγούς ελιάς διαπραγματευτική ισχύ

Καλύβες. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός είναι 
η πρώτη και μεγαλύτερη συνεταιριστική 
οργάνωση ελαιοπαραγωγών στην 
Χαλκιδική. Μέσα σε τρία χρόνια κατάφερε 
να εδραιωθεί ως προμηθευτής τόσο σε 
εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. 
  Μόλις τρία χρόνια μετά τη δημιουργία 
της, η συνεταιριστική οργάνωση 
Αγροτικός Συνεταιρισμός Παραγωγών 
στις Καλύβες  κατάφερε να εδραιωθεί τόσο 
στην ελληνική όσο και στην ευρωπαϊκή 
αγορά. Ο συνεταιρισμός έχει 20 μέλη και 
διαχειρίζεται περίπου 50 000 ελαιόδεντρα 
στην περιοχή της Χαλκιδικής,  που 
ανήκουν  κατά 100 τοις εκατό στα μέλη 
του συνεταιρισμού.  Παράγονται  3000τ 
πράσινες ελιές Χαλκιδικής ετησίως, 
οι οποίες πωλούνται ως πρώτη ύλη 
εκπυρωμένες και γεμιστές. Περίπου το 50 

τοις εκατό της παραγωγής πηγαίνει στη 
Γερμανία.
  Η νέα νομική μορφή, η οποία κινήθηκε 
από το Ελληνικό Δημόσιο, επιτρέπει 
στους παραγωγούς  να ενεργούν πλέον ως 
επιχείρηση, να συσκευάζουν τα προϊόντα 
τους και να τα διαθέτουν απευθείας 
στην αγορά.  Η νέα μορφή της ένωσης 
δίνει στην συνεταιριστική οργάνωση 
μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ  και 
για παράδειγμα όπως  στην περίπτωση του 
συγκεκριμένου Αγροτικού Συνεταιρισμού 
τη δυνατότητα της πιστοποίησης του 
συνόλου της παραγωγής σύμφωνα με 
τα διεθνή πρότυπα του συστήματος 
ποιότητας Global Gap. 
  Οι πράσινες ελιές Χαλκιδικής αποτελούν 
την πλέον συχνή ελαιοκαλλιέργεια στην 
Ελλάδα. Η ετήσια παραγόμενη ποσότητα 

βρίσκεται μεταξύ 100000 και 150000 
τόνους.  Η ποικιλία χαρακτηρίζεται 
κυρίως για το μέγεθος, την φρουτώδη 
γεύση της και την δυνατότητα γέμισης. 
  «Πολλοί νέοι πελάτες ρωτούν γιατί 
η τιμή της ελιάς διαφέρει σε σχέση με 
άλλες χώρες, λόγω ενός  μεμονωμένου 
συστήματος άρδευσης  που έχουμε ώστε 
να διατηρούνται τα δέντρα δυνατά 
και υγιή έχουμε υψηλότερο κόστος», 
εξηγεί ο Πρόεδρος του Συνεταιρισμού 
Μιχάλης Μπιτούλης, επιπλέον οι καρποί 
συλλέγονται με το χέρι.
  Τα περασμένα χρόνια ο συνεταιρισμός  
σύμφωνα με δηλώσεις του, κατάφερε 
να έχει  καλή και σταθερή σοδιά η οποία 
συνετέλεσε στο να αποκτηθούν διεθνής  
συνεργάτες.                   ln/lz 47-16



LZ 47  25 Νοεμβρίου 201648   Lebensmittel Zeitung Ε Λ Λ Α Δ Α

Δυσανάλογη ανάπτυξη
Το ελαιόλαδο της μάρκας Γαία κατάφερε να αναπτύξει σημαντικά τις πωλήσεις τόσο σε όγκο όσο και σε αξία

Η ΓΑΙΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ ΤΑΧΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΟΤΙ Η ΑΓΟΡΑ
Απόδοση πωλήσεων * Ελαιόλαδο έναντι Γαία - Λιανικό εµπόριο εκτός των Discount

Ελαιόλαδο +12,1 τοις εκατο Γαία +19,8 τοις εκατο

LEBENSMITTELZEITUNG GRAFIKQUELLE: NIELSEN

* Τζίρος σε χιλιάδες Ευρώ
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Αθήνα/Walluf. Το ελαιόλαδο της Γαία 
καταγράφει ιδιαίτερα υψηλή ανάπτυξη 
στην γερμανική αγορά. Οι ελιές σε 
συσκευασία σακούλας διευρύνουν τη 
γκάμα της προσφοράς του εμπορικού 
σήματος για ντελικατέσσεν στην Γερμα-
νία. 
  «Οι αξίες και το όραμά μας αποτελούν 
τις σημαντικότερες δυνάμεις  μας», εξηγεί 
ο Άρης Κεφαλογιάννης, ιδρυτής και Διευ-
θύνων Σύμβουλος της Γαία.  Το όραμα της 
παραγωγού ελαιολάδου και άλλων προϊό-
ντων ντελικατέσσεν είναι να γίνει ηγέτης 
της κατηγορίας της μεσογειακής ελληνι-
κής κουζίνας. Ο ιδρυτής της εταιρείας ορα-
ματίζεται η Γαία να είναι συνώνυμο των 
υψηλής ποιότητας,  παραδοσιακών, αυθε-
ντικών, καινοτόμων ελληνικών σπεσιαλιτέ 
και να συμβάλει με τον τρόπο αυτό στην 
προώθηση της ελληνικής μαγειρικής και 
του τρόπου ζωής που συνδέεται μαζί της.  
Σύμφωνα με την άποψη του επιχειρηματία 

η Γαία αντιπροσωπεύει τα πλέον κομψά 
συσκευασμένα τρόφιμα και εκλεκτά συ-
στατικά, περιγράφει το εμπορικό σήμα ως 
μια φιλοσοφία της ζωής, ο πυρήνας της 
οποίας είναι η βαθιά εκτίμηση για τη φύση.
  Η εκτίμηση αυτή αντικατοπτρίζεται σε 
πολλούς τομείς της εταιρείας. «Ανέκαθεν 
προτιμούσαμε την ήπια σοδιά έναντι του 
μεγάλου όγκου και της υψηλής απόδοση», 
λέει ο Κεφαλογιάννης. Και παρά το ότι η 
επιχείρησή του επενδύει σε νέες τεχνολο-
γίες  δεν αποκλίνουν ποτέ ιδιαίτερα από 
τις παραδοσιακές μεθόδους.  Από χρόνια 
η επιχείρηση επενδύει στην βιωσιμότητα. 
Έτσι η Γαία ήταν από τις πρώτες επιχειρή-
σεις που κατάφερε να αντισταθμίσει τις 
εκπομπές C02 στην συνολική παραγωγική 
διαδικασία. Πρόσφατα η εταιρεία διενέρ-
γησε έρευνα αποτυπώματος νερού για τα 
προϊόντα ελαιολάδου που παράγει  κατά 
την οποία υπολογίσθηκε ο όγκος του κα-
θαρού νερού που χρησιμοποιείται για την 

παραγωγή του προϊόντος, η μέτρηση περι-
ελάμβανε ολόκληρο το κύκλο παραγωγής.  
Η Γαία θέλει επίσης να ανταποκριθεί στην 
κοινωνική της ευθύνη υποστηρίζοντας μια 
πρωτοβουλία για άνεργους πτυχιούχους 
πανεπιστημίου για την ανάπτυξη καινοτό-
μων γεωργικών επιχειρήσεων στην ιδιαίτε-
ρη πατρίδα της Γαία.
Η Γαία πραγματοποιεί περισσότερο από το 
80 τοις εκατό του τζίρου της στο εξωτερι-
κό. Η θέση που καταλαμβάνει η το εμπορι-
κό σήμα της Γαία στις υπάρχουσες αγορές 
είναι εντυπωσιακή: Σύμφωνα με τον κ. Κε-
φαλογιάννη το εμπορικό σήμα Γαία είναι 
το νούμερο δύο μεταξύ των ελαιολάδων 
στην Γερμανία, το νούμερο τρία στην κα-
τηγορία της ελιάς στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
το νούμερο ένα μεταξύ των επωνύμων ελι-
ών και νούμερο δύο στο ελαιόλαδο στην 
Νορβηγία. Επίσης τον Ιανουάριο του 2015 
ιδρύθηκε ως ανεξάρτητη μονάδα η Γαία 
ΗΠΑ. Και στο μέλλον πρόκειται να κατα-
κτηθούν νέες αγορές καθώς και να ανα-
πτυχθεί η παρουσία στις ήδη υπάρχουσες 
δηλώνει ο Κεφαλογιάννης. Και η εγχώρια 
ελληνική αγορά όμως παραμένει σημα-
ντική ακόμη και αν εδώ πραγματοποιείται 
πλέον περίπου το 20 τοις εκατό του κύ-
κλου εργασιών μόλις. «Δεν μπορεί κανείς 
να διατείνεται πώς είναι  διεθνές ελληνικό 
εμπορικό σήμα όταν δεν έχει παρουσία 
στην εγχώρια αγορά», λέει με βεβαιότητα 
ο επιχειρηματίας. 
  Ο εισαγωγικός οίκος Wilms ως συνερ-
γάτης διανομής είναι πολύ ικανοποιημέ-
νος με την εξέλιξη στην Γερμανική αγορά.  
Σύμφωνα με τα νούμερα της εταιρείας 
ερευνών αγοράς Nielsen η το ελαιόλαδο 
της Γαία έως τα μέσα του έτους αυξάνει ση-
μαντικά τις πωλήσεις τόσο σε όγκο όσο και 

σε αξία έτσι ώστε να αναπτύσσεται περισ-
σότερο από την ίδια την αγορά.  Το εμπο-
ρικό σήμα καταγράφει έως την εβδομάδα 
26 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 
αύξηση τζίρου περίπου 20 τοις εκατό, ενώ 
η συνολική αγορά του ελαιολάδου στο ίδιο 
διάστημα αναπτύσσεται μόνο κατά 12 πε-
ρίπου τοις εκατό (στοιχεία Λιανεμπορίου 
χωρίς τις Εκπτωτικές αλυσίδες).  Ο όγκος 
πωλήσεων επίσης αυξάνεται κατά περισ-
σότερο από 20 τις εκατό. Την ίδια χρονική 
περίοδο ο όγκος της συνολικής αγοράς 
του ελαιολάδου βελτιώνεται κατά περίπου 
5 τοις εκατό. Η καλή επίδοση οφείλεται, 
σύμφωνα με τον Jörg Saalwächter, Διευ-
θυντή Marketing της Εισαγωγικής Wilms, 
στην ανάπτυξη της διανομής  στην βασική 

τιμολογιακή κατηγορία καθώς και στην 
τοποθέτηση νέων προϊόντων.
  Από φέτος το „Gaea Fresh“ συμπληρώνει 
τη γκάμα των ελαιολάδων. Το οξυγονο-
προστατευτικά εκθλιμμένο  και εμφια-
λωμένο ελαιόλαδο κυκλοφορεί  σε ένα 
σκούρο μπουκάλι για να προστατεύεται 
από το φως. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του 
Saalwächter το λάδι αυτό μπορεί να διατη-
ρηθεί έως και τρία χρόνια χωρίς να προ-
κύψει διαδικασία παλαίωσης.  Καινοτόμα 
συσκευασία διαθέτουν και οι ελιές στο σα-
κουλάκι. Οι πέντε παραλλαγές χωρίς άλμη 
δεν είναι παστεριωμένες και ξεχωρίζουν 
από τα υπόλοιπα προϊόντα που προσφέρο-
νται όχι μόνο οπτικά αλλά και γευστικά.   
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Αειφόρος: Η Γαία υπολογίζει τις εκπομπές CO2 και την κατανάλωση νερού κατά 
μήκος της αλυσίδας παραγωγής.

«Αναμένεται σημαντική μείωση του όγκου στο ελαιόλαδο» 
Αθήνα.  Ο Μη κερδο-
σκοπικός Οργανισμός 
ΣΕΒΙΤΕΛ, που ιδρύθηκε το 
1946, είναι ο κορυφαίος 
φορέας εκπροσώπησης 
της ελληνικής βιομηχα-
νίας ελαιολάδου. Μέλη 
του είναι τόσο παραγωγοί 
όσο και εμφιαλωτές, 
τυποποιητές, έμποροι και 
εξαγωγείς. 

Πώς εκτιμάτε την 
σημερινή κατάσταση 
της αγοράς ελαιολά-
δου σε ότι αφορά την 
τιμή και την ποσότητα?
Για την παγκόσμια 
παραγωγή ελαιολάδου 
τη καλλιεργητική περίοδο 
2016/2017 αναμένεται  
μείωση σχεδόν κατά 10 
τοις εκατό σε σύγκριση 

με το προηγούμενο 
έτος.  Η μείωση αυτή 
θα προκύψει  λόγω της 
μειωμένη σοδειάς στις  
κύριες χώρες παραγω-
γής όπως η Ιταλία, η 
Ισπανία, η Ελλάδα και 
η Τυνησία. Ο μικρός 
όγκος παραγωγής 
θα επηρεάσει και τις 
τιμές των παραγωγών, 
κάποιες περιοχές ήδη 
βιώνουν αυξήσεις 
τιμών. Παρόλα αυτά το 
ελληνικό ελαιόλαδο δεν 
παρουσιάζει πρόβλημα 
όγκου, αν συλλογι-
στούμε ότι η Ελλάδα 
διαθέτει πλεόνασμα 
ελαιολάδου και μπορεί 
ανά πάσα στιγμή να 
καλύψει τις ανάγκες της 
ζήτησης για επώνυμο 
προϊόν. 

Οι μεγάλες επιχει-
ρήσεις παραγωγής 
ελαιολάδου της Ελλά-
δας έχουν δεσμευτεί 
οικειοθελώς σε νέες 
προδιαγραφές. Ποιες 
είναι αυτές?
Όπως είναι γνωστό, η 
διάκριση ανάμεσα στους 
διάφορους τύπους 
ελαιολάδου απαιτεί τον 
καθορισμό των φυσικών, 
χημικών και οργανολη-
πτικών χαρακτηριστικών 
των παρθένων ελαιολά-
δων, ώστε να εξασφα-
λιστεί η γνησιότητα και 
η ποιότητά τους.  Οι 
βασικοί παράγοντες που 
καθορίζουν την ποιότητα 
του ελαιολάδου είναι 
η ποικιλία της ελιάς, ο 
βαθμός ωριμότητας του 

καρπού, η ορθή και άμεση 
μεταφορά του καρπού 
στο ελαιοτριβείο καθώς 
και η τήρηση των κανό-
νων στον μύλο, όπως η 
θερμοκρασία ή η σωστή 
αποθήκευση.  Με σκοπό 
να διασφαλιστούν οι προ-
διαγραφές της παραγω-
γής και της μεταφοράς 
ενός υψηλής ποιότητας 
προϊόντος, τα μέλη της 
ΣΕΒΙΤΕΛ λαμβάνουν 
μέτρα προκειμένου να 
ενημερωθούν σχετικά με 
την πρωτοβουλία όλα 
τα ενδιαφερόμενα μέρη 
κατά μήκος της αλυσίδας 
παραγωγής, μεταποίησης 
και μεταφοράς.  Από την 
άλλη, έχουν δεσμευτεί σε 
έναν κώδικα αυστηρών 
απαιτήσεων, οι  οποίες 
καλύπτουν όλα τα στάδια 

της παραγωγής.  Από την 
σοδειά στον ελαιώνα, 
στο ελαιοτριβείο, την 
αποθήκευση, το εμπόριο 
και την μεταφορά, μέχρι 
την τυποποίηση και τις 
συστάσεις προς τους 
λιανοπωλητές και τους 
καταναλωτές.

Ποια είναι η διαφορά 
μεταξύ του ελληνικού 
ελαιολάδου και τα 
ελαιόλαδα άλλων 
χωρών? 
Το ελληνικό παρθένο 
ελαιόλαδο ξεχωρίζει 
για την ποιότητα, το 
άρωμα, την γεύση και το 
χρώμα του, γεγονός που 
προκύπτει κυρίως από 
την ποικιλία των ελαιό-
δεντρων, τις κλιματολο-

γικές συνθήκες και την 
σύσταση του εδάφους.  
Σε αυτά προστίθεται το 
γεγονός ότι στις κυρίως 
μικρές οικογενειακές 
επιχειρήσεις η σύνθλιψη 
του καρπού γίνεται άμεσα 
μετά τη συλλογή.  Χάρη 
στις σύγχρονες δυνα-
τότητες αποθήκευσης 
και συσκευασίας κάθε 
Έλληνας εμφιαλωτής 
είναι σε θέση να τηρήσει 

τα πλέον αυστηρά  
πρότυπα ασφάλειας, 
υγιεινής, συσκευασίας και 
όψης του ελαιολάδου, τα 
οποία απαιτούνται από 
την παγκόσμια αγορά.  Ως 
εκ τούτου, πιστεύουμε ότι 
το ελληνικό ελαιόλαδο 
λόγω της ποιότητάς του 
αποτελεί προστιθέμενη 
αξία για τον καταναλωτή 
όσον αφορά την τιμή 
πώλησής του. ln/lz 47-16

Γεώργιος 
Οικονόμου, 
Διευθύνων 
Σύμβουλος 
του Συνδέσμου 
Ελληνικών 
Βιομηχανιών 
Τυποποιήσεως 
Ελαιολάδου, 
ΣΕΒΙΤΕΛ. 
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Ελαιόλαδο 
Στο Γερμανικό λιανικό εμπόριο από 
άποψη αξίας,  το ελαιόλαδο είναι το 
κυριότερο προϊόν μεταξύ των βρώσιμων 
ελαίων με μερίδιο αγοράς 36 τοις εκατό 
(στοιχεία Nielsen χωρίς τις εκπτωτικές 
αλυσίδες). Ακολουθεί με περισσότερο 
από 18 τοις εκατό το κραμβέλαιο και με 
σχεδόν 17 τοις εκατό το ηλιέλαιο.  Στο 
λιανικό εμπόριο οι κατηγορίες ελαιό-
λαδο, κραμβέλαιο και λιναροσπορέλαιο 
αναπτύσσονται φέτος , μέχρι τα μέσα του 
έτους (ΕΒΔ 26) με δυσανάλογο ρυθμό.  
Το ελαιόλαδο αναπτύσσεται κατά 12 τοις 
εκατό, το κραμβέλαιο κατά 7 τοις εκατό 
και το λιναροσπορέλαιο κατά περισσό-
τερο από 25 τοις εκατό σε αξία. Μόνο 
η κατηγορία του ηλιέλαιου φαίνεται να 
υποχωρεί κατά περίπου 2 τοις εκατό λόγω 
της πτώσης του τιμολογιακού μέσου 
όρου. Αν παρατηρήσει κανείς την εξέλιξη 
της αγοράς των βρώσιμων ελαίων από 
πλευράς όγκου πωλήσεων το ελαιόλαδο 
με περίπου 15 τοις εκατό μερίδιο αγοράς 
καταλαμβάνει μόλις την Τρίτη θέση μετά 
το ηλιέλαιο και το κραμβέλαιο. Και σε ότι 
αφορά τον όγκο των πωλήσεων τ μέχρι 
την Εβδομάδα 26 του τρέχοντος έτους 
η εξέλιξη 
είναι κατά 6 
περίπου τοις 
εκατό θετική. 

«Οι πελάτες είναι πρόθυμοι να πληρώσουν ακριβότερη τιμή»

Ο David Matkovic διοικητής 
επιχείρησης στην EDEKA, 
είναι υπεύθυνος δύο κατα-
στημάτων κοντά στη Στουτ-
γάρδη. Από το 2011 διοικεί 
ένα μεγάλο E-Center 3000 
τ.μ. στο Ditzingen και στις 
αρχές του Νοέμβρη άνοιξε 
το δεύτερο, 2200 τ.μ. στο 
Korntal-Münchingen, πρώην 
κατάστημα της  Kaufland.

Σε ποιες κατηγορίες 
προϊόντων μπορούν να 
είναι αποτελεσματικά τα 
ελληνικά προϊόντα στα 
καταστήματά σας?
Έχουμε στην γκάμα μας 
150 αυθεντικά ελληνικά 
προϊόντα με βαρύτητα στις 
κατηγορίες των κατεψυγ-
μένων,  ξηρών προϊόντων 
και γαλακτοκομικών. Πέρα 
από αυτά έχουμε και κάποια 
προϊόντα  που παράγονται 
στην Γερμανία. Στις παρα-
πάνω κατηγορίες προϊό-
ντων πραγματοποιούμε 
πραγματικά καλούς τζίρους.  
Πάνω σε αυτό πρέπει να 
πω πώς εδώ στην περιοχή 
ζουν πολλοί άνθρωποι που 
έχουν ελληνικές ρίζες, αυτοί 
βέβαια αναζητούν  τα προ-

ϊόντα που τα γνωρίζουν 
από την πατρίδα 
τους.  Αλλά και 
πολλοί Γερ-
μανοί πελάτες 

αγοράζουν ελληνικά προϊό-
ντα, ειδικά στην περίπτωση 
που τα γνωρίζουν από τις 
διακοπές τους. 

Πολλές φορές τα ελλη-
νικά προϊόντα έχουν 
υψηλότερη τιμή από 
προϊόντα άλλων χωρών. 
Ο καταναλωτής είναι 
πρόθυμος να πληρώσει 
για την προέλευση μια 
ακριβότερη τιμή? 
Θεωρώ πως οι πελάτες είναι 
πρόθυμοι να πληρώσουν 
ακριβότερα το αυθεντικό 
προϊόν που γνωρίζουν 
από την ίδια τη χώρα. Έχω 
συνομιλήσει συχνά με 
καταναλωτές μπροστά στο 
ράφι που μου λένε ήταν 
διακοπές στην Κρήτη και 
δοκίμασαν εκεί ένα συγκε-
κριμένο προϊόν – σε αυτή τη 
περίπτωση η τιμή δεν είναι 
πρωταρχικής σημασίας. 
Μπορούν όμως οι πελάτες 
να ξεχωρίσουν αν πρόκει-
ται για αυθεντικό ελληνικό 
προϊόν η όχι?
Νομίζω πως ο κόσμος αγο-
ράζει αυτό που του αρέσει 
γευστικά, είτε αυτό είναι 
αυθεντικό  είτε ελληνικού 
τύπου. Φυσικά όμως έχει 
σημασία αυτή η διάκριση 
στους καταναλωτές που 
γνωρίζουν την διαφορά 
γιατί έχουν σχέση με την 

Ελλάδα. Για το λόγο αυτό 
διαθέτουμε στην γκάμα μας 
και τις δύο επιλογές , την 
απόφαση την αφήνουμε 
στον καταναλωτή. 

Τα ελληνικά προϊόντα 
εκτίθενται με ειδικό 
τρόπο στο χώρο?
Κάνουμε συχνά γευστικές 
δοκιμές. Σαν ενέργεια έχει 
καλή αποδοχή επειδή οι 
πελάτες μπορούν να δοκι-
μάσουν και να γνωρίσουν 
προϊόντα τα οποία πιθανά 
δεν ήξεραν. Κατά τα λοιπά 
τα ελληνικά προϊόντα μας 
διατίθενται τοποθετημένα 
σε μπλοκ – στο Ditzingen 
ελαφρώς μεγαλύτερο 

από ό, τι στο Korntal-
Münchingen, αλλά και εκεί 
το έχουμε στήσει με τον 
ίδιο τρόπο. 

Μια κατηγοριοποί-
ηση κατά χώρα, όπως 
είθισται να γίνεται 
στα κρασιά, θα μπο-
ρούσε να έχει νόημα 
και σε άλλες κατηγο-
ρίες προϊόντων? 
Στο κρασί έχει νόημα 
καθώς υπάρχουν πολλές  
χώρες προέλευσης. Στο 
ελαιόλαδο δεν υπάρχει 
ανάλογο εύρος.  Σε επί-
πεδο μπλόκ είναι καλύτερα 
κατά την άποψή μου από 
ότι σε κατηγοριοποίηση 
ανά είδος καθώς ο πελά-
της με τον τρόπο αυτό 
βρίσκει ότι αφορά το θέμα 
Ελλάδα με μια ματιά. 

Οι ελληνικές οινοποιίες 
κατηγορούν τους Γερμα-
νούς εμπόρους ότι δεν 
πειραματίζονται αρκετά 
σε ότι αφορά το κρασί. Τι 
απαντάτε σε αυτό?
Εγώ δεν έχω μόνο την 
ρετσίνα στην γκάμα μου, σε 
μένα κινούνται αρκετά καλά 
και άλλα ελληνικά κρασιά, 
πρέπει όμως να πω πάνω 
σε αυτό ότι διαθέτω τον 
ανάλογο χώρο και  μαζί με 
αυτόν και την δυνατότητα 
να πειραματίζομαι. Αυτή 
είναι η διαφορά σε σύγκριση 
με ένα χώρο 1000 τ.μ. Και 
παρά το ότι υπάρχουν και 
άλλα ελληνικά κρασιά, και 
άλλη κατηγορία τιμών, τα 
οποία κινούνται ικανοποιη-
τικά , η ρετσίνα παραμένει 
το κρασί που πουλάει καλύ-
τερα εδώ.          ln/lz 47-16

David Matkovic, 
Διευθύνων Σύμβουλος 
δύο Καταστημάτων 
Edeka στη περιοχή της 
Στουτγάρδης

Συγκεντρωτική τοποθέτηση: Η γκάμα των ελληνικών 
προϊόντων στην Edeka Matkovic

Μονοποικιλιακό: Για την παραγωγή του ελαιολάδου Lakoudia χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά ελιά της  ποικιλίας Αθηνολιά

Κριτική κατά της  πίεσης των τιμών
Η Lakudia επενδύει σε νέες δεξαμενές και συστήματα αδρανούς αερίου

Αθήνα/Essingen.  Η επιχείρηση Lakudia 
που ειδικεύεται στο ελαιόλαδο βλέπει 
να έρχεται αντιμέτωπη με υψηλά 
κόστη ειδικά σε θέματα άρδευσης και 
πιστοποίησης προϊόντων. 
  Η Lakudia GmbH στο Essingen της 
Βάδη-Βυρτεμβέργης έχει ειδικευτεί 
στην εμπορία βρώσιμων ελιών και ελαι-
ολάδου. Η παραγωγή στην Ελλάδα 
βρίσκεται στα χέρια της ανεξάρτητης 
επιχείρησης Lakudia Hellas Ε.Π.Ε. με 
έδρα την Αθήνα και μονάδα παραγω-
γής στην Μονεμβασιά, η οποία προμη-
θεύεται από συμβολαιακούς  γεωργούς  
στην  περιοχή της Λακωνίας που  δια-
χειρίζονται περίπου 10000 ελαιόδεντρα. 
Και τις δύο επιχειρήσεις προΐσταται ο  
Andreas Knauß ως Διευθύνων Σύμβου-
λος.  Τα προϊόντα εξάγονται κατά 100 
τοις εκατό, δεν υπάρχει διάθεση στην 
Ελλάδα. Οι κύριες αγορές της Lakudia 
είναι η Γερμανία, οι ΗΠΑ και η Γαλλία.  
Σύμφωνα με τον Knauß η επιχείρηση 
λειτουργεί κατά 95 τοις εκατό με επώνυ-
μα προϊόντα στα οποία προστίθεται και 
μια μικρή ποσότητα προϊόντων ιδιωτι-
κής ετικέτας. Η εταιρεία προμηθεύει το 
λιανικό εμπόριο, το χονδρεμπόριο, την 
γαστρονομία και επιχειρήσεις παραγω-
γής ορεκτικών με ελιά. Επιπροσθέτως η 
επιχείρηση λειτουργεί και δικό της ηλε-
κτρονικό κατάστημα. 
  Η μοναδικότητα εξασφαλίζεται από 
την σήμανση με την προστατευόμενη 
γεωγραφική ένδειξη (ΠΓΕ).  Επίσης για 

την παραγωγή του μονοποικιλιακού 
ελαιολάδου χρησιμοποιείται αποκλει-
στικά η ποικιλία αθηνολιά.  Φέτος η 
Lakudia είναι ιδιαίτερα χαρούμενη για 
την βράβευση του βιολογικού ελαιολά-
δου της στην έκθεση Biofach στην Νυ-
ρεμβέργη. Μεταξύ 75 παραγωγών και 
των προϊόντων τους η Lakudia κατέκτη-
σε την Τρίτη θέση.  Ο Knauß θεωρεί πως 
με τον τρόπο αυτό επιβεβαιώνεται η επι-
κέντρωση της επιχείρησής του σε προϊό-
ντα υψηλής ποιότητας. Επίσης θα μπο-
ρούσε να επισημάνει και την σταθερή 
και αξιόπιστη υποστήριξη των πελατών.
  Ταυτόχρονα η συνεχιζόμενη διεθνοποί-
ηση φροντίζει για αυξημένα κόστη. Κυ-
ρίως οι πιστοποιήσεις αποτελούν παρά-
γοντα εξόδων.  «Στο διεθνές εμπόριο με 
τις μεγάλες ποσότητες ελιάς η πίεση των 
τιμών λόγω του δύσκολου ελληνικού πε-
ριβάλλοντος είναι καταστροφική», συ-
νοψίζει ο Knauß.  Και στην καλλιέργεια 
αυξάνονται τα έξοδα σύμφωνα με τον 
διευθύνοντα σύμβουλο: «έχουμε μεγάλα 
προβλήματα άρδευσης. Βρέχει όλο και 
λιγότερο και τα έξοδα άρδευσης αυξά-
νονται συνεχώς, γεγονός που μας κάνει 
όλο και λιγότερο ανταγωνιστικούς», πα-
ραπονιέται ο διευθύνων σύμβουλος. Φέ-
τος η επιχείρηση επενδύει στην εγκατά-
σταση νέων δεξαμενών και συστημάτων 
αδρανούς αερίου για την προστασία της 
ποιότητας του λαδιού.  Επίσης στοχεύει 
και σε μέτρα προστασίας του περιβάλλο-
ντος στους ελαιώνες.  ln/lz 47-16 



Μαρκόπουλο/Σάμος.  Από φέτος το 
Μάρτιο τα κρασιά της Σάμου διατί-
θενται  από την Ελληνικά Κελάρια 
Δ. Κουρτάκης στην αγορά. Στόχο της 
συνεργασίας αποτελεί η αύξηση του 
ποσοστού των εξαγωγών επώνυμων 
εμφιαλωμένων κρασιών. 

  Η ετήσια παραγωγή κρασιού του Αιγαιο-
πελαγίτικου νησιού της Σάμου είναι περίπου 
7 εκ. λίτρα. Μέχρι πρό-
τινος τα κρασιά διατί-
θενται από την Ένωση 
Συνεταιρισμών Σάμου η 
οποία ιδρύθηκε το 1934 
με την ένωση 26 Οινοπαραγωγών του νη-
σιού.  Έκτοτε ο Συνεταιρισμός ανέλαβε τον 
τρύγο και την οινοποίηση η οποία γίνεται σε 
δύο οινοποιεία στο Μαλαγάρι και στο Καρ-
λόβασι. Από εκεί γινόταν και μέχρι τώρα η 
διάθεση στην Ελληνική και Διεθνή αγορά.
  Από το Μάρτιο φέτος αναλαμβάνει η Ελ-
ληνικά Κελάρια Δ. Κουρτάκης αποκλειστι-

κά την διάθεση των κρασιών, τόσο για την 
Ελληνική αγορά όσο και για τις παγκόσμιες 
εξαγωγές.  Με την συνεργασία αυτή σκοπός 
είναι κυρίως  η αύξηση του ποσοστού που 
κατέχουν τα επώνυμα εμφιαλωμένα κρασιά 
στις εξαγωγές. 
  Μέχρι τώρα περίπου το 25 τοις εκατό της 
παραγόμενης ποσότητας διατίθεται στην 
Ελληνική αγορά, το υπόλοιπο 75 τοις εκατό 
εξαγόταν. Μόνο στη Γαλλία πηγαίνει περί-

που το 60 τοις εκατό 
της ετήσιας παραγωγής 
αλλά μέχρι στιγμής σε 
βαρέλια. 
  Ο Συνεταιρισμός πα-

ράγει σήμερα αρκετά επιδόρπια κρασιά 
όπως το Samos Vin Doux, Samos Anthemis, 
Samos Nectar και το Samos Grand Cru, κα-
θώς και ξηρά λευκά κρασιά όπως το Samena, 
Ψηλές Κορφές και το Αγέρι του Αιγαίου. 
Όλα τα κρασιά παράγονται από την ποικιλία 
Λευκό Μοσχάτο.     
   ln/lz 47-16

Τα βιολογικά κρασιά φροντίζουν για δυναμική
Η Οινοποιία Τσάνταλη σημειώνει επιτυχία στον κλάδο των βιολογικών κρασιών – Η Drinks Capital είναι 
ο νέος διανομέας για το Λιανικό εμπόριο

Αγιος Παύλος: Η εταιρία Τσάνταλη στην 
Γερμανία σημειώνει επιτυχία κυρίως με τα 
βιολογικά της κρασιά. Σε ότι αφορά το λια-
νικό εμπόριο η οινοποιεία παραπονιέται για 
έλλειψη ενδιαφέροντος για υψηλής ποιότη-
τας ελληνικά κρασιά.

  Η οικονομική κρίση γίνεται ιδιαίτερα αντι-
ληπτά από τον οινοπαραγωγό στην εγχώρια 
αγορά. Η Ποτοποιία – Οινοποιία Ευάγγελος 
Τσάνταλης διαθέτει στην εσωτερική αγορά 
την μισή της παραγωγή.  Ενώ σε ότι αφορά 
τη ποσότητα καταναλώνεται στην Ελλάδα 
περίπου η ίδια ποσότητα όπως και πριν τη 
κρίση, οι καταναλωτές δε στρέφονται πολύ 
περισσότερο σε φθηνά κρασιά καθώς μετά 
τις μειώσεις των μισθών και την αύξηση της 
φορολογίας περισσεύουν πολύ λιγότερα 
χρήματα για ακριβά κρασιά. 
  Με ποσοστό 60 τοις εκατό η Γερμανία απο-
τελεί την σημαντικότερη αγορά του εξωτερι-
κού για την Ελληνική οινοποιία. Ακολουθούν 
ο Καναδάς, με περίπου 8 τοις εκατό και οι 
ΗΠΑ με περίπου 7 τοις εκατό. Στη Γερμανία η 
εταιρεία Τσάνταλη έχει δημιουργήσει εδώ και 
δεκαετίες ένα εξελιγμένο δίκτυο διανομής. 
Έτσι, το οινοποιείο για την προμήθεια της γα-
στρονομίας συνεργάζεται με περίπου 35 εισα-
γωγείς που ειδικεύονται στα ελληνικά εστια-
τόρια. Μέσω της εισαγωγικής εταιρείας Peter 
Riegel Weinimport διατίθεται κατά αποκλει-
στικότητα η σειρά 
βιολογικών κρασιών 
του οίκου Τσάνταλη.  
Στις ταχυδρομικές 
πωλήσεις η επιχεί-
ρηση συνεργάζεται 
με την Hawesko 
μέσω τις οποίας δι-
ατίθενται αποκλει-
στικά τα κρασιά Mount Athos Vineyards  
και  Santorini. Για το ούζο του οίκου η εται-
ρεία Τσάντλη συνεργάζεται με την Borco-
Marken-Import. Οι εταιρεία του Αμβούργου 
είχε μέχρι πριν από λίγο καιρό και την διά-
θεση των κρασιών του οίκου Τσάνταλη την 
οποία όμως ανέστειλε το περασμένο χρόνο 
λόγω μιας στρατηγικής μεταστροφής σε 
premium.  Ως εκ τούτου η εταιρεία Τσάντα-
λη ανέθεσε την διανομή στο λιανικό εμπόριο 
στην ιδρυθείσα πέρυσι Drinks Capital. 
  “Δυστυχώς το λιανικό εμπόριο δεν δείχνει 

ακόμη πραγματικό ενδιαφέρον για υψηλής 
ποιότητας κρασιά από την Ελλάδα», παραπο-
νιέται ο Δρ. Γεώργιος Τσάνταλης, ιδιοκτήτης 
και διευθύνων σύμβουλος του οινοποιείου. 
Αντί να εμπλουτιστεί το εύρος της κατηγο-
ρίας με κρασιά από ιστορικές αμπελουργικές 
περιοχές της Ελλάδας με ΠΓΕ και ΠΟΠ όπως 
η Χαλκιδική, η Ραψάνη, η Νάουσα ή η Σαντο-
ρίνη, το λιανικό εμπόριο παραμένει στη πα-
λιά φιλοσοφία να προσφέρει κυρίως Ρετσίνα 

και ημίγλυκο. 
  Δυναμική είναι 
αντίθετα η ανάπτυξη 
στο βιολογικό κρα-
σί. Σε αυτή τη κα-
τηγορία τα κρασιά 
Τσάνταλη με υψηλή 
ποιότητα από ιστο-

ρικές περιοχές διατίθενται σε τιμές  μεταξύ 8 
και 10 ευρώ με επιτυχία.  Η οινοποιία χαίρεται 
ιδιαίτερα για τα υψηλά ποσοστά επανάληψης 
αγορών, έτσι  τα κρασιά μπορούν πραγματικά 
να «ριζώσουν» στην κατηγορία, εξηγεί ο Τσά-
νταλης.  Από το 2005 η οινοποιία Τσάνταλη 
ξεκίνησε την παραγωγή βιολογικών κρασι-
ών. Σήμερα το σύνολο των αμπελώνων που 
διαχειρίζεται η οινοποιεία καλλιεργούνται 
με Bio-Standarts.  «Επιπλέον ενθαρρύνουμε 
τους συνεργαζόμενους αμπελουργούς  μας 
να στραφούν σε βιολογική η ενσωματωμένη 

καλλιέργεια», εξηγεί ο Τσάνταλης.
  Συνολικά ο Τσάνταλης διακρίνει δυνατό-
τητες για το μέλλον στην βιολογική καλλι-
έργεια.  «Αυτό που οραματιζόμαστε για το 
μέλλον είναι η δυνατότητα να καλλιεργή-
σουμε μεγαλύτερες εκτάσεις βιολογικά, να 
μειώσουμε την περιβαλλοντική επιβάρυνση 
και να αναγνωριστούμε διεθνώς ως Βιο-
λογικός Παραγωγός  κρασιών εξαιρετικής 
ποιότητας περιοχών  ΠΓΕ και ΠΟΠ», λέει ο 
Τσάνταλης. Άλλου ειδους επενδύσεις ούτως 
ή άλλως είναι προς το παρόν είναι ανέφικτες 
με τις Τράπεζες υπό το καθεστώς ελέγχουν 
κίνησης κεφαλαίων.  Επιπλέον , η οινοποιεία 
ελπίζει να επωφεληθεί από το προοδευτικά 
αναπτυσσόμενο ενδιαφέρον των πελατών 
για τοπικές σπεσιαλιτέ κρασιών,  ποικιλίες 
σταφυλιών και περιοχών. Στο σημείο αυτό θα 
μπορούσε να σημειωθεί επιτυχία ειδικά με τις 
αυτόχθονες ποικιλίες. 
  «Τα τελευταία χρόνια παρακολουθούμε 
μια αύξηση της θερμοκρασίας», διαπιστώνει 
ο Τσάνταλης. Ενώ το κλίμα προσθέτει σε 
άλλους κλάδους το Βορειοελλαδίτικο οινο-
ποιείο αντέδρασε στις αυξανόμενες θερμο-
κρασίες με προσαρμογή της εργασίας στον 
αμπελώνα. Τα αμπέλια δεν αποφυλλώνονται, 
τόσο έντονα ώστε  τα σταφύλια να έχουν πε-
ρισσότερη σκιά και να επιμηκύνεται η διαδι-
κασία ωρίμανσης.   ln/lz 47-16

Το Αιγαιοπελαγίτικο νησί της 
Σάμου παράγει περίπου 7 εκ. 
λίτρα κρασί το χρόνο.

«Το λιανικό εμπόριο δυστυχώς 
ακόμη δεν δείχνει πραγματικό 
ενδιαφέρον για τα υψηλής 
ποιότητας ελληνικά κρασιά» 
Δρ. Γεώργιος Τσάνταλης, Ιδιοκτήτης και 
Διευθύνων Σύμβουλος της οινοποιίας Τσάνταλη

Με κριτικό βλέμμα: Ο Δρ Γεώργιος Τσάνταλης (αριστερά), ιδιοκτήτης και διευθυντής 
του οινοποιείου, και ο Διευθυντής Εξαγωγών Γιάννης Συμεωνίδης κατά  την παράδοση 
του κρασιού.
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Αγιωργίτικο: 1

Λιµνιό: 2

Μανδηλαριά: 3

Μαυροδάφνη: 4

Μαυρούδι: 5

Ξινόµαυρο: 6

Ασσύρτικο: 1
Η κύρια λευκή ποικιλία στη 
Σαντορίνη µε υψηλή οξύτητα 
καλλιεργείται επίσης στη Χαλκιδική, 
την Επανοµή, τη ∆ράµα και στην 
Πελοπόννησο.

Μια ποικιλία που δίνει 
αρωµατικά κρασιά. Θυµίζει 
εξωτικά φρούτα, εσπεριδοειδή 
και δυόσµο. 

Μοσχοφίλερο: 3
Καλλιεργείται στη Μαντινεία στη 
Πελοπόννησο και έχει αρώµατα 
µοσχάτου, τριαντάφυλλου, λεµόνι, 
και µέντας. 

4Λευκό µοσχάτο:
Αντιπροσωπεύει µια από τις 
πλέον γνωστές ποικιλίες 
µοσχάτου και ξεχωρίζει για το 
έντονο άρωµα µοσχάτου.

Ροδίτης: 5
Καλλιεργείται σε σχεδόν όλες τις 
περιοχές της Ελλάδας και δίνει 
ελαφριά, µε έντονη οξύτητα και 
φρουτώδες άρωµα κρασιά .

6
Η ποιο διαδεδοµένη ποικιλία στην 
Ελλάδα, καλλιεργείται κυρίως στην 
Αττική και την Κεντρική Ελλάδα. Μαζί 
µε το Ροδίτη, το Σαββατιανό αποτελούν 
τα βασικότερα συστατικά της Ρετσίνας.

Το Αγιωργίτικο είναι πολύπλευρο. 
∆ίνει λεπτά, έντονα φρουτώδη κόκκινα 
κρασιά µε σύνθετα αρώµατα.

Τα Λιµνιά κρασιά έχουν αρώµατα 
φρέσκων αρωµατικών βοτάνων και 
κόκκινων καρπών / µούρων καθώς και 
µεταξένιες τανίνες σε µέτρια οξύτητα.

Η όψιµης ωρίµανσης «Νησιώτικη 
Ποικιλία», συναντάται κυρίως στην 
Κρήτη, τη Ρόδο και την Πάρο.  Η 
ποικιλία Μανδηλαριά χρησιµοποιείται 
κυρίως για κόκκινα κρασιά εσοδειών.

Ξινόµαυρο καλλιεργείται εκτός από την 
Νάουσα και στο Αµύνταιο και την 
Γουµένισσα. ∆ιαθέτει εξαιρετική δυναµική 
για δυνατά, ανθεκτικά στο χρόνο κρασιά. 

Τα κρασιά από 
µαυρούδι είναι βαθυ- 

κόκκινα, πλούσια διαθέτουν 
ισχυρές τανίνες και δυναµική 

µακράς ωρίµανσης.

Η Μαυροδάφνη αντιπροσωπεύει 
σκούρα επιδόρπια κρασιά µε έµφαση 
στα αρώµατα βοτάνων και πυκνά 
αρώµατα αποξηραµένων δαµά- 
σκηνων και µαύρων σταφίδων.

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Η αμπελουργική 
σοδειά αναδεικνύει  
τις καλές ποιότητες 
Αθήνα. Η αμπελουργική σοδεια της 
Ελλάδας φέτος ξεκίνησε πολύ νωρίς 
σύμφωνα με το Σύνδεσμο Οινο-
παραγωγών Ελλάδας. Σε σχεδόν 
όλες τις αμπελουργικές περιοχές η 
συγκομιδή ξεκίνησε νωρίτερα από 
πέρσι – για κάποιες λευκές ποικι-
λίες μάλιστα η συγκομιδή ξεκίνησε 
από τα τέλη του Ιούλη. Ο λόγος της 
πρώιμης ωρίμανσης ήταν κυρίως η 
υψηλές θερμοκρασίες τον Φεβρου-
άριο και τους μήνες που ακολούθη-
σαν. Στη περιοχές στις οποίες στους 
θερινούς μήνες επικράτησε ξηρα-
σία – κυρίως τους μήνες Ιούνιο και 
Ιούλιο – η ωρίμανση των σταφυ-
λιών ξεκίνησε νωρίτερα προκαλώ-
ντας ήπιο άγχος στα αμπέλια.  Το 
γεγονός αυτό είχε επιπτώσεις στο 
μέγεθος των σταφυλιών και προκά-
λεσε μικρότερες αποδώσεις. Σε ότι 
αφορά την ποιότητα των σταφυ-
λιών η πλειονότητα των Ελλήνων 
οινοποιών είναι πολύ ικανοποιημέ-
νοι.  Στις ερυθρές ποικιλίες σταφυ-
λιού η άριστη φαινολική ωρίμανση, 
η συγκέντρωση χυμού, ο φρου-
τώδης  χαρακτήρας και οι δυνα-
τότητες ωρίμανσης  προκάλεσαν 
την ικανοποίηση των οινοποιών 
της Ελλάδας. Τα λευκά σταφύλια 
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ειδικών 
οινολόγων έχουν πολύ καλή δομή 
και υψηλή οξύτητα η ο φρουτώδης 
χαρακτήρας τους ωστόσο πιθανώς 
να μην αγγίξει  μέγιστο των δυνα-
τοτήτων του.  Οι τιμές των σταφυ-
λιών – ανάλογα με την τοποθεσία – 
παρέμειναν σταθερές ή αυξήθηκαν 
ενώ ο όγκος μειώθηκε κατά 15 τοις 
εκατό.             ln/lz 47-16

Νέα διάθεση Σαμιώτικων 
κρασιών
Τα κρασιά του νησιού διατίθενται από το Μάρτιο πλέον μέσω του Κουρτάκη



  «Η Ελλάδα διαθέτει τεράστια δυναμι-
κή στον τομέα της βιομηχανίας τροφί-
μων γενικά αλλά και ειδικά στον κλάδο 
του κρασιού», λέει ο Kunstmann. Το 
εμπόριο να δείξει περισσότερο θάρρος 
και ενασχόληση και να τολμήσει κάπο-
τε και να πειραματιστεί.  Σε άλλες εξα-
γωγικές αγορές η εταιρεία αποκόμισε 
πολύ καλά αποτελέσματα με αυτό τον 
τρόπο.  Ο Kunstmann αναφέρει στο 
σημείο αυτό την Ελβετία και τις ΗΠΑ. 
«Δύο χώρες που παράγουν όπως και 
η Γερμανία πολύ καλά κρασιά και στις 
οποίες οι καταναλωτές, όπως και στη 
Γερμανία, διαθέτουν οινική κουλτού-

ρα», λέει ο διευθυντής εξαγωγών. Και 
στις δύο αυτές χώρες η Ελληνικά Κελά-
ρια διαθέτει στην πλειονότητα ποιοτι-
κά κρασιά με προστατευόμενη ονομα-
σία προέλευσης. Θα πρέπει λοιπόν και 
στη Γερμανία να είναι εφικτό, να πει-
στεί ο καταναλωτής ώστε να κάνει μια 
περιήγηση στην ποικιλομορφία του κό-
σμου του ελληνικού κρασιού, σύμφωνα 
με την άποψη του διευθυντή εξαγωγών. 
Πέρυσι η οινοποιία πραγματοποίησε 
κύκλο εργασιών ύψους περίπου 27 εκ. 
Ευρώ – οι εξαγωγές συνέβαλαν κατά 
περίπου 40 τοις εκατό. Ταυτόχρονα δι-
ευρύνθηκε και ο τομέας της ιδιωτικής 

ετικέτας και  επιτεύχθηκε μεγαλύτε-
ρος τζίρος. «Αυτό δεν αποτελεί όμως 
προτεραιότητά μας  καθώς θεωρούμε 
τον εαυτό μας περισσότερο ως παρα-
γωγό επωνύμων προϊόντων», λέει ο 
Kunstmann. Και στο τομέα της ιδιω-
τικής ετικέτας όμως η επιχείρηση είναι 
ένας  απολυτα αξιόπιστος συνεργάτης, 
τόσο σε ότι αφορά την ποιότητα των 
κρασιών όσο σε ότι αφορά την αξι-
οπιστία σε διαδικαστικά και  θέματα 
εφοδιαστικής αλυσίδας.  Λαμβάνοντας 
υπόψη τις συνεχιζόμενες οικονομικές 
δυσκολίες της χώρας  ο διευθυντής εξα-
γωγών επιδοκιμάζει την ύπαρξη μιας 
συνεργασιακής σχέσης μεταξύ των Ελ-
λήνων παραγωγών και του γερμανικού 
εμπορίου. «Πώς να συμβάλλουν στην 
θετική οικονομική ανάπτυξη της χώρας 
τους  οι έλληνες παραγωγοί όταν τους 
ζητούνται μόνο πολύ χαμηλές τιμές?», 
ρωτάει ο Kunstmann. 
Ο ίδιος επισημαίνει ότι η ελληνική βι-
ομηχανία τροφίμων πρέπει να αποδει-
χθεί ευέλικτη και να επιδείξει μαθησι-
ακή ικανότητα στην προσαρμογή προς 
τις προδιαγραφές που απαιτεί το γερ-
μανικό λιανικό εμπόριο τροφίμων.   
                ln/lz 47-16

Μεταξύ παράδοσης και νεωτερικότητας
Η Οινοποιία Κουρτάκη επιθυμεί παράλληλα με τα κλασικά να γίνουν γνωστότερα και νέα κρασιά - Έκκληση για περισσότερο θάρρος στο 
λιανικό εμπόριο 

Μαρκόπουλο / Αττική.  Η Οινοποιία 
Κουρτάκη λυπάται για το ελλιπές 
ενδιαφέρον για μοντέρνα ελληνικά 
κρασιά πέρα από τα κλασικά ελληνικά 
κρασιά όπως η ρετσίνα, το ημίγλυκο η 
ή μαυροδάφνη.
  Τα παραδοσιακά ελληνικά κρασιά από 
χρόνια παρουσιάζουν θετική εξέλιξη 
στο λιανικό εμπόριο, εξηγεί ο Thomas 
Kunstmann, διευθυντής εξαγωγών της 
Ελληνικά Κελάρια – Δ. Κουρτάκης Α.Ε. 
Όταν αναφέρετε σε παραδοσιακά κρα-
σιά εννοεί κρασιά όπως η ρετσίνα, ο 
ημίγλυκος, η μαυροδάφνη και το σαμι-
ώτικο. Αντίθετα το ενδιαφέρον για μο-
ντέρνα κρασιά από ελληνικές ποικιλίες 
είναι μικρό, λέει μετά λύπης. Μόνο στην 
γαστρονομία και στις πρώτες τοποθε-
τήσεις στο κλαδικό εμπόριο δείχνουν 
καλή εξέλιξη. «Οι γερμανοί καταναλω-
τές δε γνωρίζουν ακόμη αρκετά καλά 
τα μοντέρνα κρασιά», λέει ο Διευθυ-
ντής Εξαγωγών. Αυτό συνδέεται και με 
το γεγονός ότι οι ελληνικές ποικιλίες 
είναι μοναδικές και τα ονόματά τους 
δύσκολα προφέρονται.
  «Σκοπός μας είναι να αντλούμε 
έμπνευση από την 5000ετή παράδοση 
της Ελλάδας στην παραγωγή κρασιού 
και να την συνεχίσουμε με καινοτόμο 
τρόπο με μοντέρνα προϊόντα», συνοψί-
ζει ο κ. Kunstmann.  Ο Γερμανός κατα-
ναλωτής προτιμά τα ελληνικά κρασιά 
όταν αυτά οινοποιούνται και από αυτό-
χθονες  ποικιλίες.

Αξίωση: Η 
Οινοποιια Κουρτάκης 
θέλει να συνοδέψει 
τους Γερμανούς 
καταναλωτές σε 
μια περιήγηση στην 
ποικιλομορφία 
του κόσμου του 
ελληνικού κρασιού.

Βαρύτητα: 
Η Γερμανία 
αντιπροσωπεύει 
περίπου το 
40 τοις εκατό 
των συνολικών 
εξαγωγών.

Ελληνικά Κελάρια – 
Δ. Κουρτάκης

Το 2015 η Ελληνικά Κελάρια – Δ. 
Κουρτάκης πραγματοποίησε κύκλο 
εργασιών περίπου 27 εκ. ευρώ. Περί-
που 40 τοις εκατό του συνολικού 
τζίρου προέρχεται από τις εξαγωγές.  
Οι εξαγωγές κατευθύνονται σε πολλές 
χώρες της κεντρικής και ανατολικής 
Ευρώπης. Στην υπερατλαντική αγορά 
οι κυριότερες αγορές είναι οι ΗΠΑ και 
ο Καναδάς. Η Γερμανία αντιπροσω-
πεύει περίπου το 40 τοις εκατό των 
συνολικών εξαγωγών. 

Το Ουζο 12 αυξάνει 
το μερίδιο της 
αγοράς 
München. Το Ούζο 12 διατηρεί και φέτος 
τον τίτλο της μάρκας με τις μεγαλύτερες 
πωλήσεις στην κατηγορία.  Ενώ η κατη-
γορία συνολικά μέχρι την ΕΒΔ 39 κερδί-
ζει μόνο 1 τοις εκατό, το Ούζο 12 στο ίδιο 
διάστημα καταγράφει δυναμική αυξήσει 
πωλήσεων της τάξεως του 5 τοις εκατό. 
Το μερίδιο αγοράς ως προς τον όγκο των 
πωλήσεων αυξήθηκε στο 14,5 τοις εκατό. 
«Λόγω της συνεχούς ενασχόλησής μας 
με το εμπορικό σήμα και τις καινοτομί-
ες που παρουσιάζουμε όπως για παρά-
δειγμα το 12 Gold και το 12 Hierbos η 
ομάδα σήματος αναπτύσσεται συνεχώς 
και διευρύνει περαιτέρω την ηγετική της  
θέση στην αγορά»,  είναι η εξήγηση του 
Matthijs Kramer, Διευθύνοντα Σύμβου-
λο της Campari Deutschland. Μαζί με 

τους εμπορικούς συνεργάτες η Campari 
διευρύνει την κατηγορία και κερδίζει νέ-
ους καταναλωτές με τα είδη για την κα-
τηγορία των Γλυκανισούχων ποτών. 
«Το Ούζο 12 καταναλώνεται κυρίως 
κατ οίκον, για το λόγο αυτό το λιανικό 
εμπόριο τροφίμων αποτελεί σημαντικό 
κανάλι διανομής για το Ούζο 12», τονί-
ζει ο Kramer  τη σημασία του εμπορίου 
για την πώληση του ούζου 12. Και την 
ερχόμενη χρόνια πρόκειται να προωθη-
θεί η μάρκα μέσω προβολών στο εμπόριο 
που απευθύνονται στον τελικό κατανα-
λωτή και δράσεων στο διαδίκτυο. Και σε 
πολλά ελληνικά εστιατόρια το εμπορικό 
σήμα του Ούζο 12 έχει «καλό ήχο».    
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Matthijs Kramer, Διευθύνων 
Σύμβουλος της Campari Deutschland

Πράσινη έκπληξη επιτυχίας
Η Green Cola σημειώνει τις πρώτες επιτυχημένες τοποθετήσεις της στην 
Γερμανική αγορά

Remseck. Η νεοεισερχόμενη στο κλάδο των 
αναψυκτικών Green Cola Germany GmbH, 
θέλει να αναπτύξει στην αγορά ένα αναψυ-
κτικό με γλυκαντικό στέβια που δεν περιέχει 
καθόλου ζάχαρη. 
  Η Green Cola προσδιορίζει την θέση της 
στην Γερμανική αγορά με την χρήση στέβιας 
ως γλυκαντικής ύλης και την παραίτηση από 
συστατικά όπως η ζάχαρη, η ασπαρτάμη, το 
φωσφορικό οξύ, το νάτριο και τα συντηρη-
τικά καθώς και με την απόδοση λιγότερων 
θερμίδων από ότι το ανταγωνιστικό  προϊόν. 
«Αυτό που κάνει την Green Cola μοναδική 
είναι όλα αυτά που δεν περιέχει», εξηγεί ο 
Λεωνίδας Στόικος, Πρόεδρος και Διευθύ-
νων Σύμβουλος της Γερμανικής θυγατρικής 
Green Cola Germany GmbH.
  Στην εγχώρια αγορά της Ελλάδας, όπου η 
εταιρεία ιδρύθηκε το 2010 με την απόκτηση 
της ΕΠΑΠ Α.Ε. , αποκλειστικό εμφιαλωτή 
της Coca-Cola, Fanta και Sprite,  η Green 
Cola είναι ήδη το νούμερο δύο στην κατηγο-
ρία αναψυκτικών τύπου κόλα.  Σύμφωνα με 
τη δική του παραδοχή στην Ελλάδα πραγμα-
τοποιεί σήμερα έσοδα των  25εκ ευρώ. Εκεί 
το προϊόν έχει ευρεία τοποθέτηση κυρίως στο  
λιανικό εμπόριο. «Η ελληνική αγορά είναι το 
καλύτερο παράδειγμα ώστε να αποδειχθεί 
πως ένα αναψυκτικό τύπου κόλα είναι δυ-
νατόν να πετύχει  πρώτα το λιανικό εμπόριο 
και δεν πρέπει να είναι πρώτα γνωστό στον 
κλάδο της  Horeca” τα λεγόμενα του Στόικου. 
  Και στην Γερμανική αγορά το προϊόν κατά-
φερε να κερδίσει τους πρώτους του πελάτες. 
«Η Green Cola έχει και στο Γερμανικό λια-
νικό εμπόριο τεράστια επιτυχία, ακόμη και 
αν οι γερμανοί αγοραστές ήταν πολύ επιφυ-
λακτικοί με την τοποθέτηση οι ανεξάρτητοι 
έμποροι εξεπλάγησαν θετικά με την επιτυχία 

που κατέγραψε το προϊόν στις πωλήσεις στις 
χώρες τους», αναφέρει ο Στόικος. Αυτό επι-
βεβαιώνεται και από τον ανεξάρτητο έμπορο 
René Mamsch, ο οποίος έχει στο Remseck 
am Neckar ένα σούπερ μάρκετ της EDEKA 
έκτασης 1700 τμ.  Από το Αύγουστο έχει 
στην γκάμα του την Green Cola σε κουτί 
και σε συσκευασία φιάλης Pet και σημειώνει 
πολύ ικανοποιητικές πωλήσεις. Σύμφωνα με 
τον Mamsch το αναψυκτικό κερδίζει κυρίως 
με το γευστικό πλεονέκτημα. 
  Το συμπύκνωμα για το αναψυκτικό προέρ-
χεται από την Ελλάδα και εμφιαλώνεται για 
την Γερμανική αγορά σε τρείς διαφορετικές 
παραγωγικές μονάδες στην Γερμανία – ανά-
λογα με την συσκευασία. Με την παραγωγή 
στην Γερμανία η Green Cola θέλει να μειώσει 
τα κόστη της εφοδιαστικής αλυσίδας ώστε 
να είναι βιώσιμη.  «Ακόμη είμαστε μια μικρή 
επιχείρηση που βρίσκεται στην φάση της δό-
μησης, παρά ταύτα το προϊόν μας βασίζεται 
στην αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης», εξηγεί 
την προσέγγιση ο Στόικος. Αυτό φαίνεται και 
στα ράφια προβολής για την προώθηση που 
είναι φτιαγμένα από ανακυκλωμένο υλικό. 
Η εταιρεία επίσης, αυτή τη στιγμή εργάζεται 
πάνω σε μια ιδέα βιώσιμης κινητικότητας. 
Πέρα από την Γερμανία η Green Cola εμφια-
λώνεται για την εταιρεία κατόπιν αδείας και 
σε άλλες μονάδες στην Κύπρο, τη Σερβία, 
τη Ρουμανία και την Σαουδική Αραβία.  «Η 
Green Cola είναι η πρώτη επιχείρηση παρα-
γωγής αναψυκτικών της οποίας η συνολική 
γκάμα παράγεται χωρίς την προσθήκη ζά-
χαρης. Αντ’ αυτής χρησιμοποιούμε Στέβια 
και αποδεικνύουμε με τον τρόπο αυτό ότι 
μπορούν να παραχθούν υψηλής ποιότητας 
και γευστικά ποτά και με την χρήση Στέβιας», 
τονίζει ο Στόικος. ln/lz 47-16
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Εδραιωμένη θέση 
Το Ούζο Πλωμάρι καταγράφει ανάπτυξη πάνω από το μέσο όρο στη Γερμανία

Κηφισιά/Αθήνα.  Η κατά 100 τοις εκατό 
οικογενειακή επιχείρηση παραγωγής ούζου 
Πλωμάρι αναπτύσσεται δυνατά στην 
Γερμανία και καταφέρνει να εδραιώσει της 
θέση της στη θέση Νο 2 της αγοράς.  

  Στην Ελλάδα υπάρχουν περισσότεροι από 
200, κυρίως τοπικοί, παραγωγοί ούζου.  
Το ούζο Πλωμάρι έχει σύμφωνα με τα 
στοιχεία της εταιρείας ερευνών αγοράς ΙRI 
το 24,9 τοις εκατό της αγοράς αυτής και 
καταλαμβάνει για το λόγο αυτό τη πρώτη 
θέση μεταξύ της πληθώρας των προσφορών.  
Ενώ η εγχώρια αγορά στενάζει λόγω της 
κρίσης η εξαγωγική δραστηριότητα κερδίζει 
ολοένα και περισσότερο σε σημαντικότητα. 
«Μια από τις προτεραιότητες για το Ούζο 
Πλωμάρι, είναι η ανάπτυξη στις 38 χώρες 
στις οποίες σήμερα εξάγουμε», εξηγεί ο Νίκος 
Καλογιάννης, Πρόεδρος της ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ 
ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ - ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ 
Α.Ε. Στρατηγική έμφαση δίνεται για το 
σκοπό αυτό στις αγορές της Γερμανίας, των 
ΗΠΑ, της Κύπρου και των Βαλκανίων. Επί 
του παρόντος οι εξαγωγές κατέχουν το 60 
τοις εκατό του όγκου. 
Σε ότι αφορά την Γερμανική αγορά ο 
Καλογιάννης διαβλέπει δυνατότητα 
κυρίως λόγω της αύξησης της ποιοτικής 
συνείδησης των καταναλωτών.  Στη λιανική 
πώληση σύμφωνα με δική του παραδοχή 
το ούζο Πλωμάρι καταγράφει την ταχύτερη 
ανάπτυξη μεταξύ των επωνύμων ούζων. 
«Είμαστε πλέον με απόσταση το νούμερο 2 
στην αγορά των επωνύμων ούζων», εξηγεί ο 
Καλογιάννης. 
  Η πέρα του μέσου όρου ανάπτυξη 
επιβεβαιώνεται και από τον συνεργάτη 
διανομής Diversa Spezialitäten GmbH. 
«Το Νο 1 ούζο της Ελλάδας γνωρίζει 
στη Γερμανία μακροπρόθεσμα 
ταχύτερη ανάπτυξη σε σχέση με 
την συνολική αγορά», συνοψίζει 
ο Tim Nentwig, Διευθυντής 
Μάρκετινγκ της ειδικευμένης στα 
οινοπνευματώδη ποτά επιχείρησης 

με έδρα το Rheinberg.  Σύμφωνα με τα 
στοιχεία της Nielsen η μάρκα Πλωμάρι τον 
προηγούμενο χρόνο σημείωσε αύξηση 33 
τοις εκατό σε ποσότητα  και  32 τοις εκατό σε 
τζίρο στο λιανικό εμπόριο. Σύμφωνα με αυτά 
τα στοιχεία το Ούζο Πλωμάρι κατέγραψε 
σημαντικά ισχυρότερη ανάπτυξη από ότι η 
αγορά, η οποία στο διάστημα αυτό κερδίζει 
τόσο σε όγκο όσο και σε τζίρο μεταξύ 2 και 
3 τοις εκατό. 
  Και η τρέχουσα χρονιά δείχνει πώς θα έχει 
καλά αποτελέσματα για το Πλωμάρι. Ενώ 
η συνολική αγορά 
στο λιανικό εμπόριο 
τροφίμων αυξάνεται 
κατά 1,8 τοις 
εκατό, το Πλωμάρι 
σημειώνει αύξηση 
κατά τους πρώτους 
8 μήνες στο λιανικό εμπόριο τροφίμων ήδη 
πάνω από 30 τοις εκατό σε ποσότητα. Οι 
κινητήριες δυνάμεις της ανάπτυξης είναι 
σύμφωνα με τον Nentwig οι ποιοτικές 
δεύτερες τοποθετήσεις που πλαισιώνονται 
από γευστικές δοκιμές  και δραστηριότητες 
δημοσίων σχέσεων που φροντίζουν για 
την κυκλοφορία. Αυτές επηρεάζουν 
ένα συγκεκριμένο όγκο δράσης και τον 
αυξημένο όγκο πωλήσεων στο ράφι. 
  Ως ιδιαίτερα σημαντικό αποτιμά ο 
Διευθυντής Μάρκετινγκ και τον εξαιρετικά 
αυξημένο ποσοστιαίο μέσο όρο πωλήσεων 
στο λιανικό εμπόριο και την αυξανόμενη 

ζήτηση των καταναλωτών  σε όλα τα 
εμπορικά καταστήματα όλων των μεγεθών, 
από τα υπερμάρκετ μεγάλων επιφανειών έως 
και τα μικρότερα καταστήματα. 
Παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες 
το Πλωμάρι δεσμεύεται έναντι της εγχώριας 
αγοράς και επενδύει στην τοπική έδρα. 
Μετά τον εορτασμό των 120 χρόνων της 
εταιρείας πριν από δύο χρόνια, πέρυσι άνοιξε  
επίσης  ήταν επίσης στο νησί της Λέσβου 
το Μουσείο «Ο Κόσμος του Ούζου» [„The 
World of Ouzo“] ώστε να παρουσιάζεται 

στους επισκέπτες 
η καταγωγή και η  
εταιρείας . Επίσης 
εδώ παρουσιάζεται 
και η διαδικασία 
παραγωγής και 
τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της.
  Η νομοθεσία για το Ούζο προβλέπει το 20 
τοις εκατό του συνολικού οινοπνευματικού 
βαθμού να προέρχεται από απόσταγμα 
γλυκάνισου. Αντίθετα σύμφωνα με δική τους 
παραδοχή στο Ούζο Πλωμάρι εξασφαλίζεται 
το 100 τοις εκατό του προϊόντος να 
προέρχεται από απόσταξη. Η απόσταξη 
γίνεται σε μικρούς, χειροποίητους  χάλκινους 
άμβυκες.  Η ποιότητα του βασικού 
συστατικού, του γλυκάνισου, ελέγχεται 
από την επιχείρηση  καθώς καλλιεργείται 
βιολογικά πιστοποιημένα από την ίδια.   
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Ούζο 

Σε αντίθεση με τη στασιμότητα που παρουσιάζουν οι πωλήσεις 
των οινοπνευματωδών στη Γερμανία ο κλάδος των Γλυκανι-
σούχων ποτών σημείωσε αύξηση κατά 7 τοις εκατό. Και για 

το έτος 2016 αυξήθηκαν οι πωλήσεις από 23,4 εκ σε σχεδόν 
25 εκ. φιάλες.  Στην κατηγορία αυτή το Ούζο παρά την 

οικονομική κρίση στην Ελλάδα αυξήθηκε σύμφωνα με 
τα στοιχεία της Nielsen κατά 5 τοις εκατό. Οι συνολικές 
πωλήσεις ούζου, που αντιπροσωπεύει το 73 τοις εκατό  
της κατηγορίας, αυξήθηκαν από τα 17,2 εκ φιάλες σε 
περισσότερα από 18 εκ φιάλες το 2016.

Μοναδικότητα: 
Οι σπόροι 
γλυκάνισου που 
χρησιμοποιούνται 
για την 
παραγωγή του 
ούζου Πλωμάρι 
καλλιεργούνται 
σε ιδιόκτητα, 
βιολογικά 
πιστοποιημένα 
κτήματα στο 
Λισβόρι.

Η Ποτοποιία παρά την κρίση
Η ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΘΡΑΚΗΣ διατηρεί το τζίρο της χάρη στην εξωστρέφεια της 

Κομοτηνή. Η Ποτοποιία Θράκης καταφέρ-
νει να καταγράψει αύξηση πωλήσεων 
στην Γερμανική αγορά. Στο σημαντικό 
τομέα των εξαγωγών το επώνυμο προϊόν 
κερδίζει ολοένα και περισσότερη σε σημα-
ντικότητα. 

  Η ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΘΡΑΚΗΣ πραγματο-
ποίησε στο πρώτο εννεάμηνο αύξηση των 
πωλήσεων κατά 5 τοις εκατό στην Γερμα-
νική αγορά συγκριτικά με το ίδιο χρονικό 
διάστημα του προηγούμενου έτους. «Το γε-
γονός αυτό επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά 
πώς ο Γερμανός καταναλωτής ξέρει να 
εκτιμά την εντοπιότητα, την αυθεντικότητα 
και την ποιότητα. Αυτό σημαίνει βέβαια και 
ότι η απόφαση υπέρ του ενός ή του άλλου 
προϊόντος και παραγωγού αντίστοιχα λαμ-
βάνεται μόνο εάν το  
προϊόν έχει πείσει 
τον καταναλωτή», 
εξηγεί η Σταυρούλα 
Τιλκιτζή, Διευθύ-
ντρια Εξαγωγών 
της ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ – 
ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΘΡΑ-
ΚΗΣ ΑΒΕΕ. Παρά 
το ότι η γκάμα 
περιλαμβάνει δια-
φορετικά οινοπνευ-
ματώδη, στα οποία 
συμπεριλαμβάνεται 
από το 2014 και ένα 
Gin, το κύριο προ-
ϊόν στις εξαγωγές 
παραμένει το ούζο. 
  Η Γερμανία και 
η Μέση Ανατολή 
είναι οι σημαντικό-
τερες αγορές για 
τη ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ 
ΘΡΑΚΗΣ.  Ενώ στη 
Γερμανία το Ούζο 
αποτελεί προϊόν 
βασικής γκάμας σε 
όλους τους εμπό-
ρους  δυστυχώς 
όμως στην κατηγο-
ρία της χαμηλής τιμής ως προϊόν ιδιωτικής 
ετικέτας, αξιολογεί την κατάσταση η κα. 
Τιλκιτζή. «Η Γαστρονομία και ειδικότερα η 
Ελληνική μαζική εστίαση στη Γερμανία δεν 
έχει εκπαιδεύσει σωστά  τον Γερμανό κατα-
ναλωτή» θεωρεί η Διευθύντρια εξαγωγών. 
Ταυτόχρονα είναι πεπεισμένη ότι δεν είναι 
αργά να αφυπνιστεί ο ποιοτική συνείδηση 
των καταναλωτών: «Σε αυτό το θέμα η Ελ-
ληνική κρίση πιθανά και να βοήθησε καθώς 
οδήγησε στο να εξετάζουν οι Γερμανοί κα-
ταναλωτές με πιο κριτικό βλέμμα τα ελληνι-
κά προϊόντα.» Θα ήταν επιθυμητό από την 
πλευρά της εταιρείας, αν και το Ελληνικό 
απόσταγμα στεμφύλων – Τσίπουρο – έβρι-
σκε μελλοντικά μια θέση στην γερμανική 
αγορά. 
  Τόσο τα επώνυμα όσο και τα ιδιωτικής ετι-
κέτας προϊόντα αντιμετωπίζονται ισότιμα 
στον οίκο της Θράκης. «Για εμάς σημαντικό 
είναι το όνομά μας στην Ετικέτα, η επω-
νυμία της εταιρείας μας αντιπροσωπεύει 
υψηλά ποιοτικά πρότυπα, είτε πρόκειται για 
προϊόν ιδιωτικής ετικέτας είτε για δικό μας 
εμπορικό σήμα», λέει η Τιλκιτζή.  Ταυτόχρο-

να η επιχείρηση διαπιστώνει πώς τα τελευ-
ταία χρόνια ιδιαίτερα καλή ανάπτυξη στις 
αγορές του εξωτερικού  σημειώνουν κυρίως 
τα επώνυμα προϊόντα της. Το Premium 
Ούζο 7 Gold φερειπείν παρά την ακριβότε-
ρη τιμή του έχει αυξητικές τάσεις. «Στόχος 
μας είναι να διευρύνουμε το μερίδιο», λέει ο 
Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Βάιος 
Κουδουμάκης. 
  Παρά το ότι ο τζίρος στην εγχώρια αγορά 
παραμένει πτωτικός καταγράφοντας μείω-
ση κατά 5 τοις εκατό, η ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΘΡΑ-
ΚΗΣ κατάφερε να διατηρήσει το συνολικό 
ύψος του κύκλου εργασιών. Η κα. Τιλκιτζή 
θεωρεί ότι με τον τρόπο αυτό επιβεβαιώ-
νεται ο εξαγωγικός προσανατολισμός της 
εταιρείας.  Στην συνεχιζόμενη επιτυχία συμ-
βάλλουν και το σταθερά υψηλό επίπεδα 

ποιότητας , η αξιοπιστία και η καλή σχέση 
τιμής / απόδοσης. 
  Στην εγχώρια αγορά η ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ 
ΘΡΑΚΗΣ πραγματοποιεί το 45 τοις εκατό 
του τζίρου της που αντιπροσωπεύει το 13 
τοις εκατό του όγκου. Το μερίδιο αγοράς της 
είναι σύμφωνα με δική της παραδοχή περισ-
σότερο από 23 τοις εκατό. Και τα νέα προϊό-
ντα της εταιρείας όπως η Βότκα και το Τζίν, 
σύμφωνα με δικά της στοιχεία, κερδίζουν 
συνεχώς νέους καταναλωτές.     ln/lz 47-16

Ισορροπία: Τόσο τα επώνυμα όσο και τα προϊόντα ιδιωτικής 
ετικέτας τυγχάνουν στον οίκο Ποτοποιία Θράκης ίδιας μεταχείρισης

ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ – ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ 
ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ

• Έτος ίδρυσης 1977
• Ανώνυμη Εταιρεία, 64 Μέτοχοι 
• Απασχολεί 74 συνεργάτες
• Ποσοστό εξαγωγών: περίπου   
 85 τοις εκατό της παραγωγής
• Σημαντικότερες αγορές του   
 εξωτερικού: Γερμανία, Μέση   
 Ανατολή, Βουλγαρία,   
 ΗΠΑ, Αυστραλία, FYROM και   
 Αλβανία

Το εμπόριο δεν μπορεί να αποφύγει το Ούζο 
Η Borco-Marken-Import σημειώνει αύξηση των πωλήσεων με το Ούζο Τσάνταλη

Αμβούργο. Το ούζο της μάρκας Τσάνταλη 
ξεχωρίζει στην αγορά που κυριαρχείται από 
τις ιδιωτικές ετικέτες. 

Περισσότερα από 23 εκ  φιάλες 0,7 λίτρου 
ούζου πουλήθηκαν σύμφωνα με τα στοιχεία 
της Nielsen (Λιανικό εμπόριο + ειδικά κατα-
στήματα, Ούζο 2015) πέρυσι στην Γερμανία.  
«Δεδομένου του μεγέθους της κατηγορίας 
σε ότι αφορά το ούζο μιλάμε περισσότερο 
για ένα “must” προϊόν στο Λιανικό εμπό-
ριο παρά για ένα παράγοντα δημιουργίας 
κέρδους»,  λέει η Δρ. Tina Ingwersen-
Matthiesen, Διευθύνουσα εταίρος της 
Borco-Marken-Import. Με το Ούζο Τσά-
νταλη,  το εμπορικό σήμα του Έλληνα συ-
νεργάτη Τσάνταλη, η παραγωγός, εμφιαλώ-
τρια και εισαγωγική εταιρεία Borco θεωρεί 
το εαυτό της στην καλύτερη δυνατή θέση.  
Σύμφωνα με την Ingwersen-Matthiesen 

υπάρχουν μόνο ελάχιστες κατηγορίες προϊό-
ντων που δέχονται μεγαλύτερη πίεση τιμών 
από ότι η κατηγορία ούζο. Στην πίεση αυτή 
αντιτάσσεται η Borco με την ποιότητα και 
την παράδοση  του εμπορικού σήματος του 
Ούζου Τσάνταλη. 
  Η αγορά του ούζου στην Γερμανία κυριαρ-
χείται, με ένα ποσοστό που σχεδόν αγγίζει 
το 80 τοις εκατό σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Nielsen   (Λιανικό εμπόριο + ειδικά κατα-
στήματα, Ούζο, αρχή έως ΕΒΔ 35 2016), από 
προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας όπως σχεδόν 
κανένα άλλο προϊόν στην κατηγορία των 
οινοπνευματωδών.  Αντίστοιχα η κατηγο-
ρία καθοδηγείται από την τιμή:  Η τρέχουσα 
μέση τιμή είναι στα 6,48 € «ενώ είναι κατά 5 
λεπτά υψηλότερη από πέρυσι  συνεχίζει να 
βρίσκεται σε πολύ χαμηλό επίπεδο», εξηγεί 
η Διευθύνουσα Σύμβουλος.  Μετά τα τελευ-
ταία – λόγω της διεθνούς κρίσης από την μία 

και της ελληνικής κρίσης από την άλλη – τα-
ραγμένα χρόνια για τα ελληνικά προϊόντα, 
σταθεροποιούνται οι πωλήσεις σύμφωνα 
με τα όσα δηλώνει. Με το Ούζο Τσάνταλη 
η Borco επικεντρώνεται στην σταθερή πε-
λατεία της και στην «ώριμη  γνώση». Έτσι η 
ανάπτυξη επιτεύχθηκε κυρίως στο χώρο της 
μαζικής εστίασης. 
  Προκειμένου να εδραιωθεί καλύτερα η 
ποιότητα και το υπόβαθρο του προϊόντος, 
το προφίλ της μάρκας πρόκειται να οξυνθεί 
περαιτέρω, κυρίως  με την πραγματοποίηση 
προωθητικών ενεργειών. Κατά το τρέχον 
έτος η μέση τιμή για το Ούζο Τσάνταλη 
αυξήθηκε στα € 9,74, έναντι των € 9,61 την 
αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. «Είμαστε ήδη 
σαφώς  πάνω από το μέσο όρο τιμής της κα-
τηγορίας, γεγονός που σε κάθε περίπτωση 
ανταποκρίνεται στο εμπορικό σήμα»,  δηλώ-
νει η Ingwersen-Matthiesen.    ba/ LZ 47-16

«Είμαστε πλέον το Νούμερο 2 στα 
επώνυμα ούζα με απόσταση από 
τους υπόλοιπους»
Νίκος Καλογιάννης, Πρόεδρος της Ποτοποιία 
Πλωμαρίου Ισιδώρου Αρβανίτη Α.Ε. 

LZ 47  25 Νοεμβρίου 201652   Lebensmittel Zeitung Ε Λ Λ Α Δ Α



Οι εξαγωγές φρούτων σε άνοδο 
Οι εξαγωγές ελληνικών φρούτων και λαχανικών αυξάνονται - Έκκληση κατά των εισαγωγών από τρίτες χώρες

Αθήνα. Οι ελληνικές εξαγωγές φρού-
των και λαχανικών σημειώνουν σαφή 
αύξηση. Στην Γερμανία αναπτύσσονται 
δυναμικά κυρίως οι εξαγωγές φρούτων. 

  Το ποσοστό των συνολικών εξαγωγών 
φρούτων και λαχανικών της Ελλάδας 
που αναλογεί στην Γερμανία στους πρώ-
τους οκτώ μήνες του τρέχοντος έτους δι-
αμορφώνεται σταθερά στο 17 τοις εκατό 
κατά αξία και σχεδόν 12 τοις εκατό σε 
όγκο, αναφέρει ο Γεώργιος Πολυχρονά-
κης, ο Ειδικός Σύμβουλος του Συνδέσμου 
ελληνικών επιχειρήσεων εξαγωγής φρού-
των, λαχανικών και χυμών, INCOFRUIT-
HELLAS με έδρα την Αθήνα. Έως τα 
τέλη Αυγούστου εξήχθησαν στην Γερ-
μανία φρούτα και λαχανικά  συνολικής 
αξίας μεγαλύτερης των 114 εκ. Ευρώ που 
αντιστοιχεί σε αύξηση της τάξεως του 24 
τοις εκατό συγκριτικά στο ίδιο χρονικό 
διάστημα του προηγούμενου έτους. 
  Ενώ οι εξαγωγές λαχανικών μειώθηκαν 
σε σχέση με το προηγούμενο έτος κατά 
σχεδόν 41 εκ. Ευρώ, τα στοιχεία για τα 
φρούτα δείχνουν ανοδική τάση. Εγώ 
τόσο ο όγκος όσο και σε αξία αυξάνονται 
κατά περισσότερο από 45 τοις εκατό, 

φθάνοντας τα 73,4 εκ. Ευρώ στα 114,4 εκ 
κιλά αντίστοιχα.  Συνολικά ο όγκος των 
ελληνικών εξαγωγών σε φρέσκα φρούτα 
και λαχανικά στους πρώτους οκτώ μήνες 
του τρέχοντος έτους αυξήθηκε κατά 32 
τοις εκατό σε σύγκριση με την ίδια περί-
οδο του 2015. Η αξία αυξήθηκε εν τω με-
ταξύ κατά περισσότερο από 18 τοις εκατό 
σε 641 εκ. Ευρώ,

  Δεδομένου ότι η εγχώρια κατανάλω-
ση φρούτων και λαχανικών έχει μειωθεί 
κατά τη διάρκεια της κρίσης, η ανάπτυξη 
του τομέα αυτού προέρχεται κυρίως μέσω 
των εξαγωγών. Ο τομέας αυτός αυξήθηκε 
σημαντικά κατά τα τελευταία 10 χρόνια. 
Ενώ η συνολική παραγωγή της χώρας, 
με 7,5 εκατομμύρια τόνους παραμένει 
σταθερή με διακυμάνσεις σε επιμέρους 
κατηγορίες, η αύξηση των εξαγωγών από 
1 εκ τόνους το 2007 -  σε 1,36 εκ.  τόνους 
το 2015. Για το 2016 αναμένεται  όγκος  
ύψους  1,6 εκ τόνους.
  Ο Πολυχρονάκης  παρακαλεί για 
βελτιωμένες Εμπορικές Συνθήκες εντός 
της ΕΕ, οι εισαγωγές από τρίτες χώρες 
στην ΕΕ θα πρέπει να επανεξετασθούν. 
« Θα πρέπει να καταφύγουμε ξανά 
στις  αρχικές αρχές, δομές και αξίες 
όπου τα προϊόντα των κρατών μελών 
προτιμώνται.  Αν αυτό επιτευχθεί, και 
αν20/5000 να υιοθετηθούν οι ίδιοι 
κανόνες και απαιτήσεις από την άποψη 
της καλλιέργειας και της κατανάλωσης 
σε κάθε κράτος μέλος η κοινότητα θα 
αποδέχεται την δική της παραγωγή σε 
υψηλότερες τιμές»,  είναι η πεποίθηση του 
ειδικού στα Φρουτολαχανικά. ln/lz 47-16

∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΑ ΦΡΟΥΤΑ
Οι Κορυφαίες Ελληνικές εξαγωγές φρούτων και λαχανικών στη Γερµανία

Νωπά προϊόνταΘέση ∆ιαφορά 
σε ποσοστό

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Λαχανικά
Πορτοκάλια
Σταφύλια
Άλλα φρούτα (ακτινίδια κλπ)
Πεπόνια και καρπούζια
Νεκταρίνια
Ροδάκινα
Φράουλες
Αγγούρια και αγγουράκια
Μανταρίνια, κλιµεντίνες κλπ .

Ιαν έως Αυγ
2015 σε Ευρώ

Ιαν έως Αυγ
2015 σε Ευρώ

25 901 747
6 601 807 
9 320 373
6 121 554 
9 234 825
3 511 163
2 672 397
1 087 614
7 364 542

662 737

30 255 263
17 333 529
9 203 228
7 887 048
7 837 097
6 131 907
3 756 002
3 568 372
3 333 194
2 783 879

16,80
162,60

–1,30
28,80

–15,10
74,60
40,50

228,10
–54,70
320,10

ΓΡΑΦΗΜΑ: LEBENNSMITTEL ZEITUNGΠΗΓΗ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ INCOFRUIT HELLAS/ELSTAT

Εξαγωγική επιτυχία: Τα σταφύλια συγκαταλέγονται στα φρούτα που έχουν ζήτηση 
στο εξωτερικό εμπόριο.

Το σέρβις ως μοναδικότητα
Η Gefra σε επίπεδο προϊόντων δε βλέπει σχεδόν καμία δυνατότητα 
διαφοροποίησης

Γλυφάδα/Αθήνα. Η εταιρεία συσκευασίας 
και εξαγωγής φρούτων Gefra A.E. θέλει 
να διαφοροποιηθεί κυρίως σε ότι αφορά 
το σέρβις και την δέσμευση στον χώρο 
του εμπορίου φρούτων της Ευρώπης που 
ορίζεται από την τιμή.

Η εταιρεία συσκευασίας και εξαγωγών 
φρούτων Gefra Α.Ε. δραστηριοποιείται για 
περισσότερα από 60 χρόνια στον χώρο των 
φρούτων και λαχανικών. Από την αρχή της 
επιχειρηματικής της ιστορίας είναι σε ιδιω-
τική ιδιοκτησία. Σήμερα ο ιδιοκτήτης Γιώρ-
γος Φραγκίστας διατηρεί το 75 τοις εκατό 
του μεριδίου και τα παιδιά του το υπόλοι-
πο 25 τοις εκατό. Η εταιρεία προμηθεύει 
τους πελάτες της πορτοκάλια, κλιμεντίνες, 
άσπορα σταφύλια και καρπούζια. 
Η Gefra ανέκαθεν είχε εξαγωγικό προσα-
νατολισμό, στις σημαντικότερες χώρες εξα-
γωγής περιλαμβάνονται μετά την Γερμανία 
και η Ουγγαρία, η Πολωνία, το Ηνωμένο 
Βασίλειο, η Ρουμανία, η Κροατία, η Σερβία, 
και η Φινλανδία.  Η εταιρεία προμηθεύει 
τόσο το κλασσικό λιανικό εμπόριο όσο 
και τις εκπτωτικές αλυσίδες. Ειδικά στην 
Γερμανική αγορά η εξαγωγική επιχείρηση 
κατάφερε να δομήσει βιώσιμες εμπορικές 

σχέσεις.  «Στα προηγούμενα χρόνια κατα-
φέραμε να κτίσουμε με ένα συγκεκριμένο 
έμπορο μια στενή συνεργασία. Η συγκεκρι-
μένη εμπορική επιχείρηση δραστηριοποιεί-
ται σε περισσότερες χώρες και εξελίχθηκε 
στους σημαντικότερους συνολικά πελάτες 
μας», περιγράφει την εξέλιξη ο Φραγκίστας. 
Μελλοντικά η Gefra στοχεύει στην περε-
ταίρω διεύρυνση της προϊοντικής της πα-
λέτας , λόγο της οικονομικής κρίσης στη 
χώρα αυτή η διαφοροποίηση μπορεί να γί-
νει μόνο με αργούς ρυθμούς, εξηγεί ο Φρα-
γκίστας. Πέραν αυτού η όποια διαφοροποί-
ηση σχεδόν δεν είναι εφικτή σε προϊοντικό 
επίπεδο αλλά μόνο μέσω του παρεχόμενου 
σέρβις και της δέσμευσης. 
Συνολική εκτίμηση είναι η διαπίστωση 
του Φραγκίστα, ότι στην Ευρωπαϊκή 
αγορά στο σύνολό της σημασία έχει 
κυρίως η τιμή, σε βάρος της ποιότητας. 
«Η εταιρεία μας πιστεύει ακράδαντα 
πως το μέλλον δεν μπορεί να συνίστα-
ται στον ανταγωνισμό του κατώτερου 
επιπέδου της αγοράς αλλά στη επικέ-
ντρωση στην ποιότητα και την παροχή 
υπηρεσιών  ώστε να υπερασπιστεί κα-
νείς το μερίδιο της αγοράς του», εξηγεί 
ο επιχειρηματίας.                   ln/lz 47-16

Το λιανικό εμπόριο μπαίνει ενισχυμένα στο 
στόχαστρο
Ο μεταποιητής ψαριών Καλλιμάνης εργάζεται επάνω στο θέμα της πιστοποίησης  νωπότητας για τα κατεψυγμένα ψάρια του

Αίγιο. Περίπου το 30 τοις εκατό του 
τζίρου πρόκειται να πραγματοποιη-
θούν το 2020 στις εξαγωγές, αυτός 
είναι ο στόχος που έθεσε εαυτόν η 
Καλλιμάνης, η νούμερο 1 εταιρεία 
επεξεργασίας ψαριών της Ελλά-
δας. Για το σκοπό αυτό η επιχείρηση 
επενδύει σε πιστοποιημένη νωπό-
τητα και νέα προϊόντα. 

Αυτή τη στιγμή η ειδικός στα ψά-
ρια εταιρεία προμηθεύει την Γερμα-
νία, την Ελβετία, τις Κάτω Χώρες, 
τη Σκανδιναβία, την Ιταλία και την 
Κύπρο. Από πέρυσι η Καλλιμάνης 
προμήθευε και την Lidl στην Γερ-
μανία αλλά και πέραν των συνόρων 
της χώρας με κατεψυγμένα ψάρια και 
θαλασσινά στα πλαίσια Ελληνικών 
εβδομάδων.  Πέρα από αυτά υφίστα-
νται από 20ετίας συνεργασίες με χον-
δρεμπόρους στην Γερμανία οι οποίοι 
προμηθεύονται από την Καλλιμάνης 
με καλαμάρια, σουπιές, και γαρίδες.  
Αυτή τη στιγμή διατηρούμε καλές 
σχέσεις με το χονδρεμπόριο , για το 
λόγο αυτό επόμενο στόχο μας αποτε-
λεί η κατάκτηση του Λιανικού εμπο-
ρίου και των εκπτωτικών αλυσίδων 
καθώς και το ειδικό εμπόριο εδώδι-
μων προϊόντων  ντελικατέσσεν και 
τα καταστήματα φυσικών προϊόντων 
«, εξηγεί η Κωνσταντίνα Καλλιμάνη, 
Διευθύνουσα Σύμβουλος της Καλλι-
μάνης Α.Ε.
  Ενώ η εταιρεία Καλλιμάνης προ-
μηθεύεται διεθνώς προϊόντα, σε ότι 
αφορά τις εξαγωγές η εταιρία βασί-
ζεται κυρίως σε σπεσιαλιτέ ψαριών 
από τις ελληνικές θάλασσες και ιχθυ-
οκαλλιέργειας.  Η Καλλιμάνης θέλει 
να ποντάρει κυρίως στην νωπότητα 
και σε νέα προϊόντα. Στην σειρά προ-

ϊόντων “Greek & Delicious”, που απο-
τελείται από έτοιμα για μαγείρεμα 
ορεκτικά, κυρίως γεύματα και  σπεσι-
αλιτέ, η παραγωγός θέλει να πείσει με 
ελληνικές γεύσεις. Τα προϊόντα της 
ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας, κυρίως 
οι τσιπούρες και τα λαβράκια υπο-
βάλλονται σε επεξεργασία μέσα σε 12 
έως 18 ώρες και αμέσως καταψύχο-

νται εξηγεί η κυρία Καλλιμάνη. Επι-
πλέον, η εταιρεία μεταποίησης ιχθύ-
ων σε συνεργάζεται με το Πανεπιστή-
μιο Αθηνών επάνω σε μια πιστοποίη-
σης νωπότητας.  Στο εγχείρημα αυτό 
πρόκειται να προσδιοριστούν οι επτά 
σημαντικότεροι χημικοί και βιολογι-
κοί δείκτες,  που χαρακτηρίζουν τη 
μέγιστη ποιότητα και φρεσκάδα.  Βα-
σισμένο σε  αυτούς τους δείκτες ανα-
πτύχθηκε ένα πρόγραμμα που δείχνει 
αν το κατεψυγμένο ψάρι διαθέτει τα 
χαρακτηριστικά του υψηλής ποιότη-
τας, νωπού ψαριού. 
  Η επιχείρηση διατηρεί δύο 
μονάδες παραγωγής. Η μία μονάδα 
εξυπηρετεί την κάθετη επεξεργασία 
των ελληνικών ψαριών και  μια 
δεύτερη όπου γίνεται η επεξεργασία 
των εισαγόμενων πρώτων υλών.  
Συνολικά η Καλλιμάνης επεξεργάζεται 
περισσότερα από 100 διαφορετικά 
είδη ψαριών και θαλασσινών με ετήσιο 
όγκο 14.000 τόνων. Επίσης η εταιρεία 
σύμφωνα με δική της δήλωση είναι η 
πρώτη εταιρεία φιλέτων ψαριού και 
γευμάτων που δεν περιέχουν πρόσθετα 
και συντηρητικά.         ln/lz 47-16

Ευελιξία: 
Στο Αίγιο στη 
βόρεια ακτή της 
Πελοποννήσου  
η Καλλιμάνης 
λειτουργεί 
δύο μονάδες  
παραγωγής.

Κωνσταντίνα Καλλιμάνη, Διευθύνουσα 
Σύμβουλος της μεγαλύτερης εταιρείας 
επεξεργασίας ψαριών της Ελλάδας
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Τα φυσικά αρτοσκευάσματα πρόκειται 
να κερδίσουν πόντους 
Η Κρητών Άρτος ποντάρει στα προϊόντα σνακ με μεσογειακές γεύσεις

Ηράκλειο. Ο Κρητικός παραγωγός 
αρτοσκευασμάτων Κρητών Άρτος  
στοχεύει στην περαιτέρω διεύρυνση 
του σημερινού ποσοστού των εξαγω-
γών που είναι 20 τοις εκατό.

  Η εταιρεία παραγωγής αρτοσκευα-
σμάτων Κρητών Άρτος  Α.Ε.  θέλει να 
ενισχύσει  τις εξαγωγές. Η εταιρεία με 
έδρα το Ηράκλειο της Κρήτης έχει εξει-
δικευτεί στα φυσικά αρτοσκευάσματα 
όπως παξιμάδια, κριτσίνια και άλλα 
σνακ. Αυτή τη στιγμή οι πωλήσεις του 
εξωτερικού αντιπροσωπεύουν περίπου 
το 20 τοις εκατό των πωλήσεων. Ση-
μαντικές αγορές είναι η Γερμανία, οι 
Η.Π.Α. και η Αυστραλία. 
  Η Κρητών Άρτος στοχεύει να κερδίσει 
πόντους ειδικά από την υψηλή ποιότη-
τα και την μη χρήση συντηρητικών. «Το 

προτέρημα της επιχείρησής μας είναι 
ότι προσφέρουμε Κρητικές και Μεσο-
γειακές γεύσεις  και για το σκοπό αυτό 
χρησιμοποιούμε μόνο κρητικό ελαιό-
λαδο και φυσικά συστατικά», εξηγεί  ο 
Μανώλης Δαμιανάκης, Διευθύνων Σύμ-
βουλος της Κρητών Άρτος.  Παράλληλα 
με το εμπορικό σήμα Μικιό, με το οποίο 
η Κρητών Άρτος ήδη έχει παρουσία στο 
ελληνικό λιανικό εμπόριο, η επιχείρη-
ση προμηθεύσει μια σειρά εμπόρων με  
προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και στο-
χεύει και σε αυτό το τομέα να επιτύχει 
μελλοντικά αύξηση των εξαγωγών. 
  Και στην Γερμανική αγορά οι Κρή-
τες προμηθεύουν δύο Λιανεμπόρους.  
«Η προσφορά μας για την Γερμανική 

αγορά είναι ότι έχουμε την δυνατό-
τητα να διαθέσουμε πολύ νόστιμα, 
υψηλής ποιότητας και διατροφικής 

αξίας κριτσίνια, ώστε να καλύ-
ψουμε το κενό στα ράφια 
των σούπερ μάρκετ με ένα 
υγιεινό σνακ σε αυθεντικές 
μεσογειακές γεύσεις,  που 
δημιουργούν πρόσθετα 
κέρδη και πωλήσεις», απο-

φαίνεται ο παραγωγός.  Ιδιαίτερη ζή-
τηση στο εξωτερικό έχουν τα προϊόντα 
σνακ. Η Κρητών Άρτος παράγει μίνι 
κριτσίνια σε γευστικές επιλογές όπως 
τυρί, ντομάτα και ελιά, ελαιόλαδο και 
ρίγανη, φρέσκα μυρωδικά ή με σύκο και 
σταφίδα. 
  Η δυνατότητα παραγωγής της 
μονάδας στο Ηράκλειο είναι 30 
τόνοι ημερώσεως.  Σε 4500 τ.μ.  είναι 
τοποθετημένες 5 γραμμές παραγωγής. 
Η εταιρεία απασχολεί 48 συνεργάτες.           
                  ln/lz 47-16

Εξειδίκευση:  
Η Κρητών Άρτος 
έχει εξειδίκευση 
στα μεσογειακά 
αρτοσκευάσματα

Αρτοσκευάσματα
Η ελληνική κουζίνα διαθέτει ένα μεγάλο 
εύρος αρτοσκευασμάτων: ιδιαίτερη 
δημοτικότητα παρουσιάζουν οι πίτες, 
τα κριτσίνια, τα σουσαμένια κουλούρια, 
και τα παραδοσιακά αρτοσκευάσματα. 
Όπως και στην Γερμανία, κατά την περί-
οδο των Χριστουγέννων ψήνονται κου-
λουράκια και μπισκότα.  Δημοφιλή είναι 
τα μελομακάρονα που παρα-
σκευάζονται με ελαιόλαδο 
αντί βουτύρου σιροπιασμένα 
με αραιωμένο μέλι και τα 
μπισκότα αμυ-
γδάλου που 
ονομάζονται 
κουραμπιέδες. 

Κρητών Άρτος

Η Ιστορία της Κρητών Άρτος ξεκινά 
από την εξαγορά μιας οικογενειακής 
επιχείρησης που παρήγαγε παραδοσι-
ακά κρητικά αρτοσκευάσματα το 2004. 
Σήμερα η επιχείρηση συνεργάζεται με 
όλες τις μεγάλες εμπορικές αλυσίδες 
της Ελλάδας. Το 20 τοις εκατό του 
τζίρου επιτυγχάνεται στο εξωτερικό. 

Καινοτόμα αρτοσκευάσματα
Η Βιολάντα πατένταρε κάποια προϊόντα 

Τρίκαλα. Η Ελληνική εταιρεία που έχει 
εξειδικευτεί στα γλυκά προϊόντα ζύμης  
Βιολάντα Α.Ε. προσφέρει ένα ευρύ 
φάσμα μπισκότων και γλυκών προϊό-
ντων ζύμης. Ένα τέταρτο του τζίρου 
αντιστοιχεί στις εξαγωγές. 

Η παραγωγός γλυκών προϊόντων 
ζύμης και μπισκότων Βιολάντα Α.Ε. 
προμηθεύει μεγάλο αριθμό πελατών  
τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και 
στο εξωτερικό με ένα ευρύτατο φάσμα 
περίπου 130 προϊόντων. Σύμφωνα με τα 
στοιχεία που δίνει η ίδια η εταιρεία, το 
ένα τέταρτο του κύκλου εργασιών της 
πραγματοποιείται στο εξωτερικό. 

«Έχουμε καταφέρει να αυξήσουμε 
την διείσδυση στην γερμανική αγορά, 
αναμένουμε ωστόσο στο μέλλον μια 
ισχυρότερη επίδραση των επιχειρήσεών 
μας στη Γερμανίας στις σταθερά αυξα-
νόμενες  πωλήσεις μας», εξηγεί ο Κων-
σταντίνος Τζιορτζιώτης, Διευθύνων 
Σύμβουλος  της εταιρείας που εδρεύει 
στα Τρίκαλα / Θεσσαλία. Στις σημαντι-
κότερες αγορές μετά την Γερμανία πε-
ριλαμβάνονται και το Βέλγιο, η Γαλλία, 
τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Ινδία, 
ο Καναδάς και η Κίνα.  Η επέκταση της 
επιχείρησης  ωθείται κυρίως μέσω της 
καινοτομίας η οποία σύμφωνα με τις 
δηλώσεις του παραγωγού βρίσκεται στο 
επίκεντρο της επιχειρησιακής πολιτικής. 
Κάποια προϊόντα και γεύσεις έχουν κα-
τοχυρωθεί από την Βιολάντα με δίπλω-
μα ευρεσιτεχνίας. 

Ο κ. Τζιωρτζιότης αναφέρει πως τα 
εμπορικά σήματα αποτελούν την ραχο-
κοκαλιά της εταιρικής στρατηγικής. «Η 
καινοτομία και η ποιότητα έχουν όνομα 
και  μπορούν να αναγνωριστούν από 
τον καταναλωτή», λέει ο Διευθύνων 
Σύμβουλος. Η παραγωγή προϊόντων ιδι-
ωτικής ετικέτας αποτελεί περίπου το 25 
τοις εκατό της συνολικής παραγωγής.  

Τα προηγούμενα χρόνια η εταιρεία 
επένδυσε κυρίως σε μοντέρνες εγκατα-
στάσεις και εξοπλισμό για τα 8000 τμ 
που καταλαμβάνει η μονάδα παραγω-
γής.  Η ανάπτυξη της παραγωγικότητας 
συμπεριλαμβάνεται στα στρατηγικά 
σημεία της Βιολάντα, σε αυτά προσμε-
τρούνται επίσης η έρευνα, η καινοτομία 
καθώς και ο συνεχής  και αυστηρός ποι-
οτικός έλεγχος. 

Επιπλέον μελλοντικά θα αυξηθούν 
τα έξοδα για την επικοινωνία, αφού εκτι-
μάται ότι πρόκειται για αποφασιστικό 
παράγοντα για την περεταίρω ανάπτυ-
ξη της επιχείρησης στην εγχώρια αλλά 
και διεθνή αγορά.  Ο προϋπολογισμός 
για τα έξοδα διαφήμισης θα αυξηθεί τον 
επόμενο χρόνο.                    ln/lz 47-16

Εφαρμογή:  Τα τελευταία χρόνια η 
Βιολάντα έχει επενδύσει σε σύγχρονες 
εγκαταστάσεις και εξοπλισμό.

Υγιεινό Τσιμπολόγημα με γεύση
Η Unismack χαρακτηρίζει την Γερμανική αγορά ως στόχο για την περεταίρω ανάπτυξη.

Κιλκίς. Μετά την είσοδο σε αγορές όπως οι 
Η.Π.Α., το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστρα-
λία και τη Νέα Ζηλανδία, η Unismack Α.Ε., 
παραγωγός προϊόντων σνάκ χωρίς γλου-
τένη, θέλει να κατακτήσει και την Γερμα-
νική αγορά. 

Στη Βορειοελλαδίτικη πόλη του Κιλκίς, σε 
απόσταση περίπου μιας ώρας ταξιδίου από 
την Θεσσαλονίκη, η εταιρεία Unismack ΑΕ 
η οποία ιδρύθηκε το 2008 παράγει σνακ χω-
ρίς γλουτένη.  Η επιδίωξη της εταιρείας είναι 
προσφέρει υγιεινά σνακ χωρίς να μειώνει την 
γευστική απόλαυση. 

Τα προϊόντα τυποποιούνται τόσο με το 
εμπορικό σήμα „Wellabys“, όσο και με ιδιωτι-
κές ετικέτες για εμπορικές επιχειρήσεις όπως 
Marks & Spencer ή Woolworths.  Σύμφωνα 
με δηλώσεις της εταιρείας τα προϊόντα της 
πωλούνται κατά 100% εκτός Ελλάδος.  Αγο-
ρές κλειδί είναι η Η.Π.Α., η Αυστραλία και η 

Νέα Ζηλανδία. Επίσης η επιχείρηση κατάφερε 
να κερδίσει πελάτες και στην Χιλή, την Νότιο 
Αφρική, το Ισραήλ και την Ιαπωνία.  Η αγορά 
της Γερμανίας έχει επίσης μεγάλο ενδιαφέρον 
και αποτελεί στόχο  για την παραγωγική εται-
ρεία για την περαι-
τέρω ανάπτυξη τα 
επόμενα χρόνια. 

Όλες οι συνταγές 
βασίζονται στη χρη-
σιμοποίηση φυσι-
κών αλεύρων χωρίς 
γλουτένη που προ-
έρχονται από  φακή,  
ρεβίθι,  αμάρυνθο, 
φαγόπυρο, καλαμπόκι ή ρύζι. Το ότι δεν πε-
ριέχουν γλουτένη αποτελεί μία μόνο, μεταξύ 
άλλων,  ιδιότητα των προϊόντων στην οποία 
έχει δώσει βαρύτητα η εταιρεία. Τα προϊόντα 
ψήνονται και σύμφωνα με την εταιρεία είναι 
πηγή διαιτητικών ινών και πρωτεϊνών και πε-

ριέχουν λίγα λιπαρά και χοληστερόλη.  Πέραν 
αυτών τα προϊόντα δεν περιέχουν μια μεγάλη 
σειρά αλλεργιογόνων ουσιών, αυτή τη στιγ-
μή χρησιμοποιούνται μόνο γαλακτοκομικά.  
Ενώ τα αρτοσκευάσματα δεν περιέχουν συ-

ντηρητικά παρα-
μένουν σύμφωνα 
με τις δηλώσεις της 
επιχείρησης φρέσκα 
για πολλούς μήνες.  
«Θέλουμε ο κόσμος 
να απολαμβάνει 
ευεξία καταναλώνο-
ντας σνακς που είναι 
υγιεινά και να έχουν 

καλή διατροφική φυσιολογία», λέει ο Δημή-
τριος Στρατάκης, που διευθύνει την εταιρεία 
μαζί με τον αδερφό του Αλέξανδρο. 

Η επιδίωξη της καινοτομίας είναι πά-
νω-πάνω στη λίστα των δύο επιχειρηματιών.  
Το 2008, όταν ιδρύθηκε η εταιρεία, δημιουρ-

γήθηκε το προϊόν «Cheese Ups», ένα προϊόν 
που αποτελείται κατά 40 τοις εκατό από τυρί 
Γκούντα του οποίου η πατέντα κατοχυρώθη-
κε στην Unismack.  Και άλλα νέα προϊόντα, 
τα οποία βασίζονται σε διατροφικές τάσεις, 
όπως τα πρωτότυπα δημητριακά, την ολική 
άλεση, την απουσία αλλεργιογόνων ουσιών 

και τις χαμηλές θερμίδες , βρίσκονται ήδη στο 
συρτάρι της επιχείρησης η οποία δεν θέλει να 
προσελκύσει μόνο καταναλωτές με ειδικές 
ανάγκες αλλά κυρίως τις ευρείες μάζες των 
καταναλωτών που συνεχώς αποκτούν όλο 
και μεγαλύτερη υγιεινή συνείδηση.    
      ln/lz 47-16

Εστίαση:  Η Unismack έχει αφιερωθεί στην αρχή του υγιεινού τσιμπολογήματος

Αθήνα. Η εταιρεία οργάνωσης εκθεσια-
κών συμμετοχών Great αναπτύσσεται 
και σχεδιάζει για την Anuga του ερχόμε-
νου Οκτώβρη μια από της μεγαλύτερες 
ελληνικές συμμετοχές. 

Τα τελευταία χρόνια η επιχείρηση Great 
–Greek Exports and Trade έχει εξελιχθεί 
σε έναν από τους σημαντικότερους συ-
νεργάτες των ελληνικών εξαγωγικών επι-
χειρήσεων.  Εδώ και τρία χρόνια η εταιρεία 
υποστηρίζει τους παραγωγούς στις σημα-
ντικές εκθέσεις σε όλο τον κόσμο και εκ-
πληρώνει με τον τρόπο αυτό την απαίτηση 
του να αποτελεί αξιόπιστο συνεργάτη στις 
διεθνής δράσεις. 

Το περασμένο χρόνο η Great οργάνω-
σε περισσότερες από 18 εκθεσιακές συμ-
μετοχές. Στα τέλη του τρέχοντος έτους 
οι συμμετοχές θα είναι 25, οι 20 εξ αυτών 

στον κλάδο των τροφίμων και ποτών.  
Στις Γερμανικές εκθέσεις αντιστοιχεί ένα 
σημαντικό κομμάτι. Η Great συμμετέχει 
κάθε χρόνο στην έκθεση ζαχαρωδών προ-
ϊόντων ISM στην 
Κολωνία, στην 
Fruit Logistica στο 
Βερολίνο, στην 
Biofach στη Νυ-
ρεμβέργη και στην  
Prowein στο Ντύσ-
σελντορφ.

Για όλες αυ-
τές τις εκθέσεις η 
Great, σύμφωνα με 
δικές της δηλώσεις, 
κατάφερε να βελτιώσει την συμμετοχή σε 
100 μεμονωμένους εκθέτες και να δυνα-
μώσει κατά αυτό τον τρόπο την Παρουσία 
του ελληνικού εξαγωγικού κλάδου. 

Και για το 2017 η Great επικεντρώνε-
ται σε αυτές τις εκθέσεις. Πέραν αυτού η 
επιχείρηση έχει στόχο ειδικά στην Anuga 
του επόμενου Οκτώβρη να προσελκύσει 

μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών από ποτέ, 
«ειδικά από την Γερμανία», εξηγεί ο Αλκι-
βιάδης Καλαμπόκης, Διευθύνων Σύμβου-
λος της  Great.   ln/lz 47-16

 «Θέλουμε ο κόσμος να απο-
λαμβάνει ευεξία καταναλώνο-
ντας σνακς που είναι υγιεινά 
και να έχουν καλή διατροφική 
φυσιολογία»
Δημήτριος Στρατάκης, ιδρυτής και διευθύνων 
σύμβουλος της  Unismack

Μεγάλα σχέδια για την Anuga
Η εταιρία διοργάνωσης Εκθέσεων Great συμμετέχει σε πολλές σημαντικές εκθέσεις στον κλάδο των τροφίμων 
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«H Great – Greek Exports 
and Trade προετοιμάζει 
μια από τις μεγαλύτερες 
ελληνικές συμμετοχές για 
την Anuga 2017»
Αλκιβιάδης Καλαμπόκης, Διευθύνων 
Σύμβουλος της Great 



Κιλκίς.  Η Eurimac χρησιμοποιεί για τα 
ζυμαρικά της αποκλειστικά ελληνικό 
σκληρό σιτάρι. Η επιχείρηση φιλοδοξεί 
να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία 
για το κριθαράκι στην γερμανική αγορά 
και πέραν του χονδρικού εμπορίου. 

Με το εμπορικό σήμα «Makvel», η 
παραγωγός ζυμαρικών Eurimac είναι 
παρών στη γερμανική αγορά εδώ και 
χρόνια. Η μάρκα αποτελεί  συνώνυμο 
κυρίως των χονδρεμπόρων που προμη-
θεύουν ελληνικά εστιατόρια. Το κριθα-
ράκι είναι γνωστό με τη μορφή του σε 
σχήμα ρυζιού και αποτελεί τυπικό ζυμα-
ρικό της ελληνικής κουζίνας. Ο Eurimac 
βλέπει μεγάλες δυνατότητες στη Γερμα-
νία για το τυπικό ελληνικό ζυμαρικό. 
Το κριθαράκι έγινε αναγνωρίσιμο από 
μια πλευρά μέσω της τοποθέτησης στα 
ράφια κατά τη διάρκεια των ελληνικών 
εβδομάδων σε μεγάλα γερμανικά σου-
περ μάρκετ και από την άλλη μέσω της 
τοποθέτησής τους σε άλλα σουπερ μάρ-
κετ στα ράφια με τυπικά προϊόντα της 
χώρας. 

«Σε γενικές γραμμές το κριθαράκι 
μπορεί να κερδίσει ένα σημαντικό με-
ρίδιο αγοράς όχι μόνο στους έλληνες 
χονδρεμπόρους αλλά και στο γερμα-
νικό εμπόριο», εξηγεί ο Σταύρος Κων-
σταντινίδης, Πρόεδρος και Διευθύνων 

Σύμβουλος της Eurimac, με έδρα το 
Βορειοελλαδίτικο Κιλκίς.  Περίπου το 
50% της παραγωγής της η Eurimac το 
διαθέτει σε περισσότερες από 50 χώρες 
του εξωτερικού. Μεταξύ των σημαντι-
κότερων αγορών είναι η Γερμανία, η Ια-
πωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο 
και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το 80 τοις 
εκατό του όγκου παραγωγής αποτε-
λούν ιδιωτικές ετικέτες, το υπόλοιπο 
20 τοις εκατό είναι 
εμπορικά σήματα 
της ίδιας της εται-
ρείας. Απαίτηση 
της Eurimac είναι: 
«Υψηλή ποιότητα, 
χαμηλό κόστος, 
εξαιρετικό σέρβις».  

Η υψηλή ποιότητα διασφαλίζεται 
σύμφωνα με δηλώσεις της ιδιας της 
Eurimac μέσω της επιλογής των πρώ-
των υλών, ενός ενδοεπιχειρησιακού 
χημικού εργαστηρίου, την  τεχνική 
υποδομή για την παρακολούθηση της 
παραγωγικής διαδικασίας, μια αποθήκη 
ειδικά προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις 
των πελατών και ένα ηλεκτρονικό σύ-
στημα παρακολούθησης για την ικανο-
ποίηση του πελάτη με σύντομο χρόνο 
απόκρισης. 

Όσον αφορά την πρώτη ύλη, η 
Eurimac βασίζεται 100% σε σκληρό 

σιτάρι από την Κεντρική και Βόρεια 
Ελλάδα. Σε ετήσια βάση η μονάδα επε-
ξεργάζεται περισσότερους από 80 000 
τόνους σκληρού σίτου. 

Η Eurimac, μια κοινοπραξία, το 
ήμισυ της οποίας ανήκει στον ιταλικό 
όμιλο Euricom S.p.A. και το άλλο μισό 
στην ελληνική παραγωγό ζυμαρικών 
Makvel, βλέπει στη εταιρική της δομή 
ένα καθοριστικό πλεονέκτημα για την 

αγορά ζυμαρικών: 
«Η Eurimac είναι 
κάτοχος Ιταλικών 
εμπορικών σημά-
των και  Ιταλικής 
τ ε χ ν ο γ ν ω σ ί α ς 
στην παραγω-
γή ζυμαρικών», 

δηλώνει ο κ. Κωνσταντινίδης. Καθώς 
το ελληνικό σκληρό σιτάρι είναι ίδιας 
ποιότητας με το Ιταλικό, κοστίζει όμως 
λιγότερο, η Eurimac έχει τη δυνατότητα 
να υποστηρίξει καλύτερη τιμολογιακή 
πολιτική  από αυτή των Ιταλών παρα-
γωγών επωνύμων ζυμαρικών, συμπλη-
ρώνει ο Κωνσταντινίδης. 

Παρά το ότι η Ελληνική αγορά, στην 
οποία η Eurimac πραγματοποιεί το 
μισό τζίρο της, καταγράφει μείωση των 
αγορών του καταναλωτικού κοινού, η 
Eurimac συνεχίζει να έχει τη δυνατό-
τητα να επενδύει σε νέο μηχανολογικό 

εξοπλισμό.  Επί του παρόντος  η επι-
χείρηση εργάζεται στο να αυξήσει τον 
όγκο των μύλων της από 260 τόνους 
που είναι σήμερα, σε 300 τόνους ετη-
σίως. Επιπλέον σύντομα πρόκειται να 
στηθούν νέα σιλό ώστε να αυξηθεί και 
άλλο η δυνατότητα αποθήκευσης σκλη-
ρού σίτου.  

Σε ότι αφορά την γκάμα των προϊ-
όντων, η Eurimac δεν βασίζεται μόνο 

στα κλασικά ζυμαρικά. Το προηγούμενο 
χρόνο η εταιρεία κυκλοφόρησε τα ζυ-
μαρικά «Tetragono», τετράγωνα ζυμα-
ρικά σε μορφή σπαγγέτι, σπαγγετίνι και 
πέννες ριγέ. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της 
επιχείρησης αυτό το σχήμα δίνει τη δυ-
νατότητα  ποικιλίας στον καταναλωτή.  
Επίσης τα ζυμαρικά αυτής της μορφής 
κρατούν καλύτερα τη σάλτσα λόγω των 
γωνιών.                  Ln/lz 47-16

Γλυκό αναμνηστικό

Δυνατότητες για το κριθαράκι
Η Eurimac θέλει να ενισχύσει την παρουσία του ελληνικού ζυμαρικού

Αθήνα. Από καιρό η διεκδίκηση της 
καταγωγής του μπακλαβά οξύνει τα 
πνεύματα. Το σιροπιαστό γλυκό από 
φύλλα κρούστας γεμισμένα με κομ-
μένα καρύδια, αμύγδαλα ή φιστίκια 
αιγίνης ανήκει , σχεδόν σε ολόκληρη 
τη Μέση Ανατολή και στη βαλκανική 
χερσόνησο,  στην παραδοσιακή κου-
ζίνα. Πολλές χώρες ισχυρίζονται την 
προέλευση αυτού του γλυκού. 

Οι Έλληνες κερδίζουν τώρα μια 
σημαντική μάχη στον αγώνα για τη 
σύνδεση της εθνικής ιστορίας με το 
συγκεκριμένο γλυκό, αφού μετά την 
κρατική επίσκεψη του αμερικανικού 
προέδρου Μπαράκ Ομπάμα ένα κιβώ-

τιο μπακλάβα κατόρθωσε «να επιβιβα-
στεί» στο προεδρικό αεροσκάφος Air 
Force One. 

Υπεύθυνος ωστόσο για την γλυκιά 
έκπληξη δεν υπήρξε κάποιος Έλληνας, 
αλλά ένας αμερικανός δημοσιογρά-
φος, ο οποίος κατά την διήμερα δια-
μονή του στην Ελλάδα ανακάλυψε την 
αδυναμία του στο συγκεκριμένο γλυκό 
και παρακάλεσε τους συνεργάτες του 
Ξενοδοχείου Μεγάλη Βρετανία να 
φτιάξουν ένα δέμα με μπακλαβά για 
τον πρόεδρο. Αν ωστόσο περίσσεψε 
τίποτα από την γλυκιά έκπληξη μετά 
την πτήση από Αθήνα προς Βερολίνο 

δεν έχει γίνει γνωστό.         ln/lz 47-16

Επί του αεροσκάφους: Μπακλαβάς για τον Αμερικανό Πρόεδρο.

 «Το κριθαράκι μπορεί να 
μεγαλώσει το μερίδιο αγοράς 
του στην Γερμανία»
Σταύρος Κωνσταντινίδης, Πρόεδρος και 
Διευθύνων Σύμβουλος της Eurimac
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Το μέλλον βρίσκεται στο επώνυμο προϊόν
H Candia Νuts θέλει μελλοντικά να μη στηρίζεται αποκλειστικά στις ιδιωτικές ετικέτες

Μαλάδες/Ηράκλειο.  Η εδρεύουσα στη 
Κρήτη παραγωγός ζαχαρωδών Candia 
Nuts στοχεύει μελλοντικά στην ενίσχυση 
της αγοράς των επωνύμων προϊόντων και 
επενδύει στον επανασχεδιασμό των προϊο-
ντικών κατηγοριών της. 

Η παραγωγός μεσογειακών ζαχαρωδών 
προϊόντων όπως καραμελωμένοι ξηροί καρ-
ποί, μπάρες ξηρών καρπών, νουγκά, μπακλα-
βά ή λουκούμια, Candia Nuts, πραγματοποι-
εί το 35 τοις εκατό του τζίρου της, περίπου 
3,5 εκ. Ευρώ,  στις εξαγωγές.  Ωστόσο και η 
εγχώρια αγορά διατηρεί την σημαντικότη-
τά της λόγω της μακροχρόνιας παρουσίας 
και την αναγνωρισιμότητα των εμπορικών 
σημάτων της εταιρείας, όπως τονίζει ο Μι-
χάλης Μαραγκάκης, Διευθύνων Σύμβουλος 
και Διευθυντής εξαγωγών της εταιρείας που 
ιδρύθηκε το 1992. Ταυτόχρονα αυξάνεται το 
ποσοστό που αντιστοιχεί στις πωλήσεις που 
πραγματοποιούνται  εκτός της Ελληνικής 
επικράτειας. 

Στις κυριότερες αγορές της παραγωγού 
ζαχαρωδών περιλαμβάνονται η Γερμανία, 
οι ΗΠΑ. Η Αίγυπτος, η Νότιος Αφρική, το 
Ηνωμένο Βασίλειο και το Βέλγιο. Η Γερμα-
νία αποτελεί την βασική αγορά σε ότι αφορά 
τις εξαγωγές.  «Εδώ και 10 χρόνια διατηρού-
με συνεχή παρουσία στα ράφια των γερμα-
νικών σούπερ μάρκετ.  Η Γερμανική αγορά 

είναι σκληρή, με μεγάλο ανταγωνισμό, αλλά 
και ώριμη και σταθερή, γεγονός που καθι-
στά την επένδυση σε αυτή χρήσιμη», εξη-
γεί ο Μαραγκάκης. «Είμαστε ευτυχής που 
αποφασίσαμε να επικεντρωθούμε σε αυτή 
την αγορά», συνεχίζει την εξήγηση του.  Πα-
ραδοσιακά πορευόμενη κυρίως με ιδιωτικές 
ετικέτες  η Candia Nuts σκοπεύει μελλοντι-
κά να αφοσιωθεί περισσότερο στα επώνυμα 
προϊόντα. Αυτό σημαίνει επίσης και την αλ-
λαγή της επικοινωνιακής πολιτικής της εται-
ρείας. Κατά τον προγραμματισμό του προϋ-
πολογισμού για το επόμενο έτος, οι σκέψεις  
αυτές έχουν ήδη ληφθεί υπόψη. Η Candia 
Nuts επενδύει αυτή τη στιγμή στην ανακα-

τασκευή των προϊόντικών κατηγοριών της, 
καθώς και σε νέες μορφές συσκευασίας και 
σχέδια.

Με τη προϊοντική γκάμα που καλύπτει 
ευρύ φάσμα απαιτήσεων, η Candia Nuts 
στοχεύει στην ανάδειξη της.  «Προσφέρου-
με ζαχαρώδη καλής ποιότητας σε ανταγω-
νιστικές τιμές. Διαθέτουμε προϊόντα που 
βασίζονται σε διεθνής συνταγές καθώς και 
παραδοσιακά προϊόντα της ανατολικής με-
σογείου», εξηγεί ο Μαραγκάκης τον τρόπο 
που προσεγγίζει την διαφοροποίηση. Επίσης 
προσφέρεται ένα ταχέως κινούμενο κατανα-
λωτικό προϊόν με την αύρα της χειροποίητης 
λιχουδιάς.    ln/lz 47-16

Εύρος 
προϊόντων: 
Η Candia Nuts 
προσφέρει πέρα 
από παραδοσιακά 
μεσογειακά 
προϊόντα και γλυκά 
διεθνών συνταγών.

Επέκταση: η παραγωγός ζυμαρικών  Eurimac θέλει να αυξήσει και άλλο τον όγκο 
παραγωγής των μύλων της.




