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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΤΟΡΙΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ 

 

Σύντομη έρευνα αγοράς ελληνικών τυροκομικών προϊόντων στη Νοτ. Αφρική 

 

- Τυροκομικά 

- Φέτα 

- Στην έρευνά μας συμπεριλάβαμε τις πέντε μεγαλύτερες αλυσίδες supermarket της 

νοτιοαφρικάνικης αγοράς, ήτοι: Pick N' Pay, Woolworths, Checkers, Spar και Makro, οι οποίες 

ελέγχουν, συνολικά, άνω του 70% της εγχώριας αγοράς ειδών διατροφής, ενώ διαθέτουν 

υποκαταστήματα σε κάθε εμπορικό κέντρο (ανεξαρτήτως μεγέθους). Και στις πέντε αλυσίδες 

διακινούνται τυροκομικά προϊόντα με γενικευμένη χρήση της ονομασίας "feta" και όχι "τύπου 

φέτας" ("feta style"). Υφίστανται επίσης και συσκευασίες με ειδικότερες ενδείξεις για επιπλέον 

συστατικά (π.χ. "feta with mixed herbs", "feta with black pepper", "fat free feta", "medium fat 

feta"). 

- Δύο από τις πέντε αλυσίδες supermarket διακινούν "feta" με τη δική τους ιδιωτική επωνυμία 

(private label), ήτοι: Pick N' Pay και Spar. 

- H αλυσίδα supermarket Woolworths διακινεί φέτα με τη δική της ιδιωτική επωνυμία (private 

label), ελληνικής προέλευσης ("Imported from Central Greece") με την επωνυμία "Barrel Aged 

Greek Style Feta", με πιστοποίηση AGROCERT. 

- Καταγράψαμε δώδεκα συνολικά νοτιοαφρικάνικες παραγωγικές επιχειρήσεις (εκ των οποίων δύο 

εικάζουμε ομογενειακών συμφερόντων) οι οποίες χρησιμοποιούν την ονομασία "feta" στην 

εγχώρια αγορά, ήτοι: "Pick n’Pay", "Spar", "Presiden/Simonsberg", "Clover", "Karoo", "Meze", 

"Fairview", "Lancewood", "Crystal Valley", "Cyprus Foods", "La Mont", "BM Food-

Mediterranean Delicacies". 

- Το σύνολο των τυροκομικών προϊόντων, στα οποία γίνεται χρήση της ονομασίας "feta", είναι 

παραγωγής Νοτίου Αφρικής. 

- Για την παραγωγή της νοτιοαφρικάνικης "φέτας", γίνεται χρήση αγελαδινού γάλακτος, εκτός 

τριών περιπτώσεων (με χρήση αιγοπρόβειου γάλακτος, χρήση κατσικίσιου και μία περίπτωση 

πρόσμιξης αγελαδινού και αιγοπρόβειου). 

- Στη νοτιοαφρικάνικη αγορά κυκλοφορεί φέτα ελληνικής προέλευσης (συνήθως σε συσκευασίες 

των 100 gr., 200 gr., 500 gr. και 1 κιλού), η οποία διακινείται κυρίως από ομογενειακά 

καταστήματα τροφίμων και ειδών διατροφής, από τοπικά καταστήματα delicatessen ("Thrupps") 

και από υποκαταστήματα της αλυσίδας supermarket SPAR (όπου η διαχείριση-franchise είναι 

συνήθως ομογενειακή). 

- Η ελληνικής προέλευσης φέτα που κυκλοφορεί στη νοτιοαφρικάνικη αγορά είναι των εταιρειών: 

"Δωδώνη", "Μυτιλήνης", "Καραλής", "Καλάβρυτα" (ωστόσο, εκτός των ομογενειακών 

καταστημάτων, αυτή που απαντάται συχνότερα είναι η φέτα "Δωδώνη"). 

 

- Άλλα τυροκομικά ΠΟΠ-ΠΓΕ 

- Στη νοτιοαφρικάνικη αγορά διακινούνται επίσης, σε μικρή έκταση και κυρίως από τα ομογενειακά 

καταστήματα τροφίμων και ειδών διατροφής, και άλλα τυροκομικά προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ 

όπως: γραβιέρα, κεφαλογραβιέρα, κασέρι, λαδοτύρι Μυτιλήνης, όλα ελληνικής προέλευσης 

("Δωδώνη", "Καραλής", "Λέσβου", "Άρτας"). 

 

- Γιαούρτι 

Στη νοτιοαφρικάνικη αγορά διακινείται επίσης, σε μικρή έκταση και κυρίως από τα ομογενειακά 

καταστήματα τροφίμων και ειδών διατροφής, ελληνικό γιαούρτι ΦΑΓΕ. Υπάρχουν επίσης γιαούρτια 

που παρουσιάζονται ως ελληνικού τύπου, είτε εγχώριας παραγωγής είτε εισαγόμενα, κυρίως από 

Ιταλία (Danone, Parmalat). 


