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Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΦΡΟΤΣΩΝ & ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 

Ειςαγωγι – Καλλιζργεια φροφτων & λαχανικών ςτθ Γερμανία 

Θ ποςότθτα των φροφτων και των λαχανικϊν που καλλιεργοφνται ςτθ Γερμανία δεν 

επαρκεί για να ικανοποιιςει τισ διατροφικζσ ανάγκεσ του τοπικοφ πλθκυςμοφ, ο 

οποίοσ πλζον ζχει υπερβεί τα 84 εκ. (ςτοιχεία Ιανουαρίου 2023). Εκτιμάται ότι θ 

εγχϊρια γ/παραγωγι αρκεί, για να καλφψει μόνο το 1/3 των αναγκϊν ςε λαχανικά 

και το 1/5 των αναγκϊν ςε φροφτα. Για τισ υπόλοιπεσ ποςότθτεσ θ Γερμανία 

εξαρτάται από ειςαγωγζσ. 

Ποζοζηό ασηάρκειας ζε θρούηα & λατανικά ζηη Γερμανία  

(πράζινο=λατανικά, κόκκινο=θρούηα, %) 

 

Πηγή: BMEL-Statistik (Σηαηιζηική Υπηπεζία γ/Υποςπγείος Τποθίμων και Γεωπγίαρ) 

Φροφτα καλλιεργοφνται ςτθ Γερμανία, κυρίωσ ςε κλιματικά ευνοϊκζσ περιοχζσ όπωσ 

οι εκτάςεισ πζριξ τθσ λίμνθσ Κωνςταντίασ. Θ πλζον εκτεταμζνθ καλλιζργεια είναι 

αυτι των μιλων (περίπου 75% επί του ςυνόλου),1 ακολουκοφν οι φράουλεσ και 

ζπονται, ςε μικρότερθ κλίμακα, τα αχλάδια, τα κεράςια και τα δαμάςκθνα. 

Όςον αφορά τθν καλλιζργεια λαχανικϊν, θ ποικιλία είναι ςαφϊσ μεγαλφτερθ: 

Μεταξφ άλλων, παράγονται ςτθ Γερμανία ςπαράγγια, κρεμμφδια, καρότα, 

διάφορων ειδϊν ςαλάτεσ, ςπανάκι, αρακάσ και φαςόλια. Από πλευράσ ποςότθτασ, 

τα καρότα, τα κρεμμφδια, το λευκό λάχανο και οι ςαλάτεσ αντιπροςωπεφουν 

περίπου το ιμιςυ τθσ γ/παραγωγισ λαχανικϊν. 

ε κάκε περίπτωςθ, κα πρζπει να ςθμειωκεί ότι θ Γερμανία είναι μεταξφ των 8 

ςθμαντικότερων παραγωγϊν φροφτων και λαχανικϊν ςτθν ΕΕ, κακϊσ το 2021 

παριγαγε 1,3 εκ. τόνουσ φροφτων και 3,5 εκ. τόνουσ λαχανικϊν. 

                                                           
1
 Σύμθωνα με εκηίμηζη ηης Destatis, ηο 2022 ζσγκομίζηηκαν 1,1 εκ. ηόνοι μήλων ζηη Γερμανία. 
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Πηγή: Fruit Logistica – European Statistics Handbook (επεξεπγαζία ζηοισείων AMI-informiert.de, Euronion, Europech, 

Eurostat, WAPA) 

 

Κατανάλωςθ φροφτων και λαχανικών – Διατροφικζσ ςυνικειεσ Γερμανών 

φμφωνα με τθν «Ζκκεςθ Διατροφισ 2022» του γ/ Τπουργείου Σροφίμων και 

Γεωργίασ όλο και περιςςότεροι άνκρωποι ςτθ Γερμανία ενδιαφζρονται για ζναν 

υγιεινό τρόπο διατροφισ (91%), που πλζον δεν περιλαμβάνει το κρζασ (μόλισ το 

26% των Γερμανϊν καταναλϊνουν πλζον κρζασ ςε κακθμερινι βάςθ). τθν 

κορυφι τθσ λίςτασ των τροφίμων που καταναλϊνονται κακθμερινά βρίςκονται τα 

φροφτα και τα λαχανικά, αν και ςθμείωςαν μικρι πτϊςθ ςυγκριτικά με το 2021 
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(76% ζναντι 72% ζνα χρόνο πριν), και ακολουκοφν τα γαλακτοκομικά προϊόντα 

(61%). Σο 25% καταναλϊνει κακθμερινά κρζασ, ενϊ μόλισ το 1% τρϊει ςε 

κακθμερινι βάςθ ψάρι. 

Σι τρώνε ςε κακθμερινι βάςθ οι Γερμανοί 

 

Πηγή: Διαηποθική Έκθεζη 2022 ηος Γ/Ομοζπονδιακού Υποςπγείος Τποθίμων και Γεωπγίαρ 

το παρακάτω διάγραμμα καταγράφονται ειδικότερα οι λόγοι, για τουσ οποίουσ οι 

Γερμανοί καταναλωτζσ προτιμοφν τα φροφτα / λαχανικά. 

 

Πηγή: Διαηποθική Έκθεζη 2022 ηος Γ/Ομοζπονδιακού Υποςπγείος Τποθίμων και Γεωπγίαρ 

φμφωνα με τθν Ζκκεςθ Διατροφισ 2022, Σο 44% τρϊνε κρζασ ςε περιςταςιακι 

βάςθ από ςυνειδθτι επιλογι (flexitarians ι semi-vegeterians). Είναι μάλιςτα 

χαρακτθριςτικό ότι ο αρικμόσ των χορτοφάγων διπλαςιάςτθκε εντόσ του 2021 (7% 
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https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/ernaehrungsreport-2022.pdf?__blob=publicationFile&v=8
https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/ernaehrungsreport-2022.pdf?__blob=publicationFile&v=8
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χορτοφάγοι και 1% vegan το 2021). Όπωσ προκφπτει από τθν Ζκκεςθ, υπάρχει 

πλζον μια μεγάλθ γκάμα από χορτοφαγικζσ και vegan εναλλακτικζσ ςτθν αγορά: 

το 47% των ερωτθκζντων ζχει αγοράςει τουλάχιςτον μία φορά χορτοφαγικά ι 

vegan εναλλακτικά προϊόντα αντί ηωικϊν. Μάλιςτα, ςτθν θλικιακι ομάδα 14 ζωσ 

29, το 64% ζχει ιδθ αγοράςει τζτοια προϊόντα τουλάχιςτον μία φορά. Αντικζτωσ, 

το αντίςτοιχο ποςοςτό για άτομα άνω των 60 είναι 29%. Σα πιο δθμοφιλι 

προϊόντα που αγοράηονται εξακολουκοφν να είναι εναλλακτικά φυτικισ 

προζλευςθσ, όπωσ ροφιματα ςόγιασ ι βρϊμθσ (84%). ε δθμοτικότθτα κερδίηουν, 

επίςθσ, οι χορτοφαγικζσ και vegan εναλλακτικζσ λφςεισ για το γιαοφρτι (58%) και 

το ψάρι (18%). Οι λόγοι για τουσ οποίουσ οι καταναλωτζσ προτιμοφν χορτοφαγικά 

και vegan προϊόντα ποικίλλουν και αποτυπϊνονται ςτο κάτωκι γράφθμα: 

 

Πηγή: Διαηποθική Έκθεζη 2022 ηος Γ/Ομοζπονδιακού Υποςπγείος Τποθίμων και Γεωπγίαρ 

Όπωσ προκφπτει από τον παρακάτω πίνακα και γραφιματα, είναι πολφ ςθμαντικό για 

τθν επιτυχία τθσ προςπάκειασ προϊκθςθσ ενόσ διατροφικοφ προϊόντοσ ςτθ Γερμανία 

να αναφζρονται ςτθ ςυςκευαςία οι πλθροφορίεσ αυτζσ, που αναδεικνφουν τα 

ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτθριςτικά – διατροφικι αξία αυτοφ, θ προζλευςι του, 

πιςτοποιιςεισ που βεβαιϊνουν τθν ποιότθτα ι / και τθ βιολογικι παραγωγι του, 

κακϊσ και ειδικότερεσ πλθροφορίεσ, όπωσ, επί παραδείγματι, αν πλθροί τισ 

απαιτοφμενεσ προχποκζςεισ παραγωγισ, ϊςτε να χαρακτθριςτεί vegan. 

 

 

 

15 

36 

47 

64 

64 

71 

75 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Δυςανεξία /αλλεργία 

Άκουςα / Διάβαςα 

Τγεία 

Κλίμα / περιβάλλον 

Γεφςθ 

Προςταςία των ηϊων 

Περιζργεια 

Για ποιο λόγο οι Γερμανοί καταλανώνουν  χορτοφαγικά / vegan 
προϊόντα (%) 

https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/ernaehrungsreport-2022.pdf?__blob=publicationFile&v=8
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Ποια κριτιρια είναι ςθμαντικά κατά τθν επιλογι τροφίμων από το Γερμανό καταναλωτι 

 

Πηγή: Διαηποθική Έκθεζη 2022 ηος Γ/Ομοζπονδιακού Υποςπγείος Τποθίμων και Γεωπγίαρ 

 

   Έπεςνα «Consumer Insights und Food Trends 2021» ηηρ εηαιπείαρ Quantilope (Πηγή:        
https://www.absatzwirtschaft.de/)  

Να είναι 
νόςτιμα 

99% 

Να είναι 
υγιεινά 

89% 

Να είναι εφκολα και 
γριγορα ςτθν 
προετοιμαςία 

50% 

Να ζχουν 
λίγεσ 

κερμίδεσ 

34% 

22% 

22% 

24% 

26% 

27% 

28% 

36% 

37% 

48% 

49% 

51% 

65% 

65% 

70% 

Διαίτα κετογόνων 

Διαλείπουςα νθςτεία 

Αςτικι κθπουρικι 

Κακαρά φυτικά τρόφιμα 

Φυςικά τρόφιμα 

Μθδενικά υπολείμματα/απορρίμματα 

Τποκατάςτατα γευμάτων  

Μοιραςμόσ πλεοναηόντων τροφίμων 

Πρωτεϊνοφχα διατροφι 

Βιωςιμότθτα και βιϊςιμθ παραγωγι 

Χαμθλοί υδατάνκρακεσ 

Δίκαιο εμπόριο 

Σοπικι καλλιζργεια 

Βιολογικά/οικολογικά τρόφιμα 

Οι σημαντικότερες διατροφικές τάσεις στη Γερμανία για το 2021 

https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/ernaehrungsreport-2022.pdf?__blob=publicationFile&v=8
https://www.absatzwirtschaft.de/


 

 
 

8 Θ αγορά νωπϊν φροφτων και λαχανικϊν ςτθ Γερμανία 

φμφωνα με τα αποτελζςματα τθσ μελζτθσ «Food Trends 2021» μερικζσ από τισ 

ςθμαντικότερεσ και πλζον πρόςφατεσ τάςεισ ςτθ διατροφικι κουλτοφρα των 

Γερμανϊν είναι:  

 θ εντοπιότθτα,  θ οικολογικι ι/και βιολογικι προζλευςθ του προϊόντοσ 

 θ βιωςιμότθτα κακϊσ και ο ςυνδυαςμόσ ενόσ ιςχυροφ brand name ςτθν 
καλλιζργεια και παραγωγι (ιδιαίτερα για τουσ νεότερουσ καταναλωτζσ) 

 θ φιλικι προσ το κλίμα και το περιβάλλον διαδικαςία παραγωγισ, τόςο του 
ίδιου του προϊόντοσ, όςο και τθσ ςυςκευαςίασ του (π.χ. να ςφραγίηει για λόγουσ 
υγιεινισ, να είναι ανακυκλώςιμθ κ.α.) 

Οι Γερμανοί καταναλωτζσ, κατά τισ αγορζσ αγροδιατροφικϊν προϊόντων αποδίδουν 

ιδιαίτερθ ςθμαςία και ςτισ αναγραφόμενεσ πλθροφορίεσ ςτθ ςυςκευαςία τουσ. 

Ειδικότερα:  

 

Πηγή: Διαηποθική Έκθεζη 2022 ηος Γ/Ομοζπονδιακού Υποςπγείος Τποθίμων και Γεωπγίαρ 

ε ό,τι αφορά τθν εντοπιότθτα των νωπϊν φροφτων και των λαχανικϊν, 

ςθμειϊνουμε ότι, ςφμφωνα με τθν προαναφερκείςα Ζκκεςθ Διατροφισ 2022, το 

84% των ερωτθκζντων προτιμά τα προϊόντα, που παράγονται ςτθν περιοχι του *για 

το ςφνολο των τροφίμων το εν λόγω ποςοςτό ανζρχεται ςτο 61%+2. Βάςει του 

ευριματοσ αυτοφ, προκφπτει ότι οι εξαγωγείσ φροφτων και λαχανικϊν ςτθ 

Γερμανία, ιδίωσ όςων αναμζνεται να αντιμετωπίςουν ανταγωνιςμό από 

γ/καλλιεργθτζσ, κα πρζπει να καταβάλουν μια επιπλζον προςπάκεια, ϊςτε να 

πείςουν το γ/καταναλωτι για τθν ποιότθτά του προϊόντοσ του και τουσ λόγουσ, για 

τουσ οποίουσ κα πρζπει να το προτιμιςει ζναντι του εγχϊριου ανταγωνιςτικοφ. 

                                                           
2
 Με 86%, ηα ασγά είναι η μόνη καηηγορία ηροθίμων, ποσ προηγούνηαι ηων θρούηων / λατανικών ως 

προς ηη ζημαζία ποσ αποδίδοσν οι καηαναλωηές ζηο κριηήριο ηης ενηοπιόηηηας. 
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https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/ernaehrungsreport-2022.pdf?__blob=publicationFile&v=8
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Πηγή: Διαηποθική Έκθεζη 2022 ηος Γ/Ομοζπονδιακού Υποςπγείος Τποθίμων και Γεωπγίαρ 

τον παρακάτω πίνακα παρακζτουμε ςτοιχεία για τθν κατά κεφαλι ετιςια 

κατανάλωςθ φροφτων και λαχανικϊν ςτθ Γερμανία (ςφνολα και 5 ςθμαντικότερα 

προϊόντα ανά κατθγορία). Όπωσ προκφπτει από τα ςτατιςτικά αυτά δεδομζνα, θ 

κατανάλωςθ φροφτων παραμζνει διαχρονικά ςτάςιμθ, ενϊ θ κατανάλωςθ 

λαχανικϊν ςτθ Γερμανία αυξάνεται ςτο πζραςμα του χρόνου, αλλά με αργοφσ 

ρυκμοφσ.  

Κατά κεφαλιν κατανάλωςθ φροφτων και λαχανικών ςτθ Γερμανία 

(2022, Kg ανά άτομο) 

Φροφτα Λαχανικά 

Μιλα 22,4 Ντομάτεσ 30,5 

Μπανάνεσ 12,3 Κρεμμφδια  10 

Επιτραπζηια 
ςταφφλια 

5 Αγγοφρια  7,7 

Φράουλεσ 3,7 Λευκό και κόκκινο 
λάχανο 

4,6 

Ροδάκινα 2,8 Διάφορεσ ςαλάτεσ 3,3 

φνολο 68,8 φνολο 111,2 
Πηγή: BMEL-Statistik (Σηαηιζηική Υπηπεζία γ/Υποςπγείος Τποθίμων και Γεωπγίαρ) 
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Κατά κεφαλιν κατανάλωςθ φροφτων και λαχανικών ςτθ Γερμανία 

(ςφνολα 2012 – 2022, Kg ανά άτομο) 

 

Πηγή: BMEL-Statistik (Σηαηιζηική Υπηπεζία γ/Υποςπγείος Τποθίμων και Γεωπγίαρ) – Επεξεπγαζία: Γπαθείο ΟΕΥ Ππεζβείαρ 

Βεπολίνος 

Σζλοσ, επιςθμαίνουμε ότι, ςφμφωνα με τθν Ζκκεςθ Διατροφισ 2022, ςτο πλαίςιο 

των επιλογϊν τουσ για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και του κλίματοσ, οι 

καταναλωτζσ προτιμοφν ςε ποςοςτό 88% να αγοράηουν εποχικά φροφτα και 

λαχανικά. 

ΕΜΠΟΡΙΟ 

Ειςαγωγζσ και εξαγωγζσ φροφτων / λαχανικών ςτθ Γερμανία 

Όπωσ επιςθμάναμε και ανωτζρω, λόγω  των αυξθμζνων καταναλωτικϊν αναγκϊν 

τθσ χϊρασ και του χαμθλοφ ποςοςτοφ τθσ αυτάρκειασ, θ Γερμανία είναι κακαρόσ 

ειςαγωγζσ φροφτων και λαχανικϊν. υγκεκριμζνα, το εμπορικό τθσ ιςοηφγιο είναι 

αρνθτικό κατά περίπου ςε € 6 δισ, ςε ό,τι αφορά τα φροφτα, και € 4,7 δισ ςε ό,τι 

αφορά τα λαχανικά (εκτίμθςθ για το 2022). τα κατωτζρω διαγράμματα 

αποτυπϊνεται θ διαχρονικι εξάρτθςθ τθσ Γερμανίασ από ειςαγωγζσ φροφτων και 

λαχανικϊν. 
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Εμπορικό ιςοηφγιο Γερμανίασ – Νωπά φροφτα 

(αξία ςε εκ. €) 

 

Εμπορικό ιςοηφγιο Γερμανίασ – Νωπά λαχανικά 

(αξία ςε εκ. €) 

 

Πηγή: Fruit Logistica – European Statistics Handbook (επεξεπγαζία ζηοισείων AMI-informiert.de, Destatis, Eurostat) 

Θ Γερμανία ειςάγει, κυρίωσ, ςε ό,τι αφορά τα φροφτα, μπανάνεσ, μιλα, 

πορτοκάλια, καρποφηια, κλθμεντίνεσ και επιτραπζηια ςταφφλια, ενϊ, ςε ό,τι αφορά 
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τα λαχανικά, ειςάγει ςθμαντικζσ ποςότθτεσ από ντομάτεσ, αγγοφρια, πιπεριζσ, 

λάχανα, κρεμμφδια και καρότα. 

Όπωσ προκφπτει από το παρακάτω διάγραμμα, οι ζξι μεγαλφτεροι εξαγωγείσ νωπϊν 

φροφτων και λαχανικϊν ςτθ Γερμανία είναι θ Ιςπανία, θ Ολλανδία, θ Ιταλία, θ 

Κόςτα-Ρίκα, ο Ιςθμερινόσ και θ Κολομβία. Είναι εντυπωςιακό ότι θ Ιςπανία κατζχει 

μερίδιο 55% επί των ςυνολικϊν ειςαγωγϊν τθσ Γερμανίασ ςε φροφτα / λαχανικά. Θ 

Ελλάδα ζχοντασ εξάγει το 2021 περίπου 130.000 τόνουσ φροφτων / λαχανικϊν 

κατζχει μερίδιο 2,5% επί των ςυνολικϊν ειςαγωγϊν τθσ Γερμανίασ. Αναλυτικότερα 

ςτοιχεία για το διμερζσ εμπόριο παρατίκενται παρακάτω. 

 

Πηγή: Fruit Logistica – European Statistics Handbook (επεξεπγαζία ζηοισείων AMI-informiert.de, Destatis, Eurostat) 

Διμερζσ εμπόριο 

Όπωσ προκφπτει από τα ςτοιχεία τθσ γ/τατιςτικισ Αρχισ (Destatis), οι ελλθνικζσ 

εξαγωγζσ φροφτων / λαχανικϊν ςτθ Γερμανία ζχουν τα τελευταία χρόνια ςαφϊσ 

ανοδικζσ τάςεισ. υγκεκριμζνα, μεταξφ 2018 – 2021 οι ελλθνικζσ εξαγωγζσ 

καρπϊν/φροφτων αυξικθκαν κατά 44% και οι ελλθνικζσ εξαγωγζσ λαχανικϊν κατά 

23%. τον κάτωκι πίνακα παρατίκενται αναλυτικά ςτοιχεία του διμεροφσ εμπορίου. 
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Ελλθνικζσ ειςαγωγζσ / εξαγωγζσ καρπών/φροφτων και λαχανικών με Γερμανία 

(αξία ςε χιλιάδεσ €) 

 2018 2019 2020 2021 

 Λαχανικά 
(07) 

Φροφτα 
(08) 

Λαχανικά 
(07) 

Φροφτα 
(08) 

Λαχανικά 
(07) 

Φροφτα 
(08) 

Λαχανικά 
(07) 

Φροφτα 
(08) 

Ειςαγωγζσ 7.327 9.987 7.075 11.760 5.747 13.419 5.423 13.571 

Εξαγωγζσ 51.051 110.341 45.118 117.173 47.332 164.634 63.282 159.108 

Εξαγωγζσ 
(07+08) 

161.392 162.291 211.966 222.390 

Όγκοσ 
εμπορίου 

58.378 120.328 52.193 128.933 53.079 178.053 68.705 172.679 

Όγκοσ 
εμπορίου 
(07+08) 

178.706 181.126 231.132 241.384 

Ιςοηφγιο 
Ελλάδοσ 

+43.724 +100.354 +38.043 +105.413 +41.585 +151.215 +57.850 +145537 

Ιςοηφγιο 
Ελλάδοσ 
(07+08) 

+144.078 +143.456 +192.800 +203387 

Πηγή: Destatis- Επεξεπγαζία Γπ. ΟΕΥ Ππεζβείαρ Βεπολίνος 

Όπωσ προκφπτει από τα ςτοιχεία τθσ Destatis, το 2021 θ Ελλάδα ςε ό,τι αφορά τα 

λαχανικά, εξιγαγε ςτθ Γερμανία κυρίωσ αγγοφρια και ςπαράγγια, ενϊ, ςε ό,τι 

αφορά τα φροφτα, εςπεριδοειδι (με τα πορτοκάλια να κυριαρχοφν), ςταφφλια και 

φράουλεσ. 

Παρακάτω, παρακζτουμε ενδεικτικά τθν αξία ειςαγωγϊν ςτθ Γερμανία οριςμζνων 

από τα ςθμαντικότερα φροφτα / λαχανικά που εξιγαγε θ χϊρα μασ το 2021: 

 Αξία ςε χιλιάδεσ € 

Φράουλεσ 36.638 

παράγγια  24.502 

ταφφλια 17.078 

Πορτοκάλια 15.946 

Ακτινίδια 15.380 

Αγγοφρια 12.491 

Πιπεριζσ 5.153 

Καρποφηια 4.154 

Βερίκοκα 3.343 

Κλθμεντίνεσ  3.133 
Πηγή: Eurostat – Easy Comext (με reporter ηη Γεπμανία / Destatis) - Επεξεπγαζία Γπ. ΟΕΥ Ππεζβείαρ Βεπολίνος 

ε ό,τι αφορά το 2022, βάςει των διακζςιμων προςωρινϊν ςτοιχείων (10μινου), οι 

ελλθνικζσ εξαγωγζσ φροφτων και λαχανικϊν δεν παρουςιάηουν ουςιαςτικζσ 

μεταβολζσ ςυγκριτικά με το αντίςτοιχο διάςτθμα του 2021 (βλ. κατωτζρω 

διάγραμμα): 
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Ελλθνικζσ εξαγωγζσ καρπών/φροφτων και λαχανικών προσ Γερμανία το 10μθνο 2021 & 

2022 

(αξία ςε χιλιάδεσ €) 

 

Πηγή: Eurostat – Easy Comext (με reporter ηη Γεπμανία / Destatis) - Επεξεπγαζία Γπ. ΟΕΥ Ππεζβείαρ Βεπολίνος 

ΛΙΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ  

Όγκοσ λιανικών πωλιςεων και τιμζσ λιανικισ / χονδρικισ 

Ενδεικτικό του μεγζκουσ τθσ γ/λιανικισ αγοράσ φροφτων και λαχανικϊν είναι το 

κάτωκι διάγραμμα, που εςτιάηει ςτον όγκο των πωλιςεων των ςθμαντικότερων 

κατθγοριϊν φροφτων ςτθ Γερμανία το 2021: 

 

Πηγή: Euromonitor 
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Σο Γραφείο μασ πραγματοποίθςε επιτόπια τιμολθψία ςε δφο από τα μεγαλφτερα 

λιανεμπορικά καταςτιματα τθσ Γερμανίασ τον Ιανουάριο του 2023. Όπωσ προκφπτει 

από τον παρακάτω πίνακα, τουλάχιςτον κατά τθν περίοδο τθσ τιμολθψίασ, θ 

παρουςία των ελλθνικϊν προϊόντων ςτθ γ/αγορά νωπϊν φροφτων & λαχανικϊν 

είναι περιοριςμζνθ και υφίςτανται ςθμαντικά περικϊρια ανάδειξισ τουσ. Μάλιςτα, 

το ότι θ απουςία αυτι αφορά και ςε δθμοφιλι ςτθ γ/αγορά φροφτα, όπωσ π.χ. τα 

μιλα, ενϊ, αντίκετα, υφίςταται ςχετικι αξιόλογθ παρουςία μακρινϊν, εκτόσ ΕΕ, 

χωρϊν (π.χ. Ν. Ηθλανδίασ ςτα μιλα και Ν. Αφρικισ ςτα πορτοκάλια – βλ. κατωτζρω 

πίνακα) είναι κάτι που κα πρζπει να προβλθματίςει τουσ ελλθνικοφσ εξαγωγικοφσ 

φορείσ του κλάδου. Μια ακόμθ ενδιαφζρουςα διαπίςτωςθ από τθν επιτόπια 

ζρευνά μασ είναι ότι τα βιολογικά φροφτα / λαχανικά πωλοφνται ευρζωσ, ςε 

διπλανά ράφια με τα ςυμβατικισ παραγωγισ αντίςτοιχα προϊόντα *δεν χρειάηεται, 

πλζον, ο γ/καταναλωτισ να καταφφγει ςε ζνα εξειδικευμζνο κατάςτθμα, π.χ. τθσ 

Alnatura, για να αγοράςει βιολογικά νωπά φροφτα / λαχανικά+, και, ςυχνά, ςε 

ανταγωνιςτικζσ προσ αυτά τιμζσ. 

 

Πηγή: Επιηόπια έπεςνα Γπ. ΟΕΥ Ππεζβείαρ Βεπολίνος ζε δύο ανηιπποζωπεςηικέρ λιανεμποπικέρ αλςζίδερ (EDEKA & Lidl) ηον 

Ιανοςάπιο 2023 
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Χριςιμεσ πλθροφορίεσ για τθ διαμόρφωςθ των τιμϊν των νωπϊν φροφτων και 

λαχανικϊν ςτθ γ/αγορά προκφπτουν και από το αναλυτικό εβδομαδιαίο 

ενθμερωτικό δελτίο του Ομοςπονδιακοφ Οργανιςμοφ για τθ Γεωργία και τθ 

Διατροφι (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung – BLE), το οποίο 

αποτυπϊνει τισ τιμζσ (χονδρικισ) ςτισ αντιπροςωπευτικότερεσ χονδρεμπορικζσ 

αγορζσ τθσ Γερμανίασ. τον παρακάτω πίνακα, γίνεται επιλογι οριςμζνων από τα 

ςτοιχεία αυτά βάςει του τελευταίου ωσ άνω δελτίου του BLE, που ζχει περιζλκει 

ςτο Γραφείο μασ. 

Τιμές τονδρικής (16-23.01.23) 

Προϊόν Χώρα Τιμές (€ / 100 kg) 

Μήλα     

Elstar Γερμανία 97 - 114 

Fuji/Kiku Γερμανία 118 

Golden Delicious Γερμανία 105 

Golden Delicious Ιηαλία 109 - 140 

Jonagold Γερμανία 100 -120 

Pink Lady Ιηαλία 200 - 222 

Pinova Γερμανία 117 - 140 

Rubinette Γερμανία 105 

Santana Γερμανία 130 

Ατλάδια     

Abate Fetel Ιηαλία 213 - 310 

Alexander Lucas Γερμανία 90 

Santa Maria Ιηαλία 207 - 270 

Santa Maria Τοσρκία 200 

Xenia Γερμανία 155 - 200 

Xenia Ολλανδία 165 - 200 

Επιηραπέζια ζηαθύλια     

Crimson Seedless Ν. Αθρική 391 

Μπλε με κοσκούηζι Ιζπανία 257 

Κόκκινα με κοσκούηζι Ναμίμπια 403 

Φράοσλες     

/ Αίγσπηος 390 

/ Ελλάδα 604 

/ Ιηαλία 500 

/ Ιζπανία 538 

Ακηινίδια     

/ Γαλλία 325-409 

/ Ελλάδα 160-190 

/ Ιηαλία 227 

/ Τοσρκία 190 

Πορηοκάλια     

Cara-Cara Ιζπανία 182-213 
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Navel-Sorten Ιζπανία 86-131 

Navel-Sorten Τοσρκία 100-137 

Salustiana Ιζπανία 120-131 

Tarocco Ιηαλία 283-300 

Κλημενηίνες     

/ Ιηαλία 140-180 

/ Ιζπανία 125-210 

Μανηαρίνια     

/ Τοσρκία 134 -160 

Λεμόνια     

/ Ιηαλία 190 

/ Ιζπανία 151 

/ Τοσρκία 131-143 

Αγκινάρες     

/ Ιζπανία 244 

Μελιηζάνες     

/ Ιηαλία 223 

/ Ιζπανία 216 

/ Τοσρκία 267 

Κοσνοσπίδι     

/ Γαλλία 186-248 

/ Ιηαλία 147-205 

/ Ιζπανία 233 

Καρόηα     

lose Βέλγιο 84 

lose Γερμανία 92 

lose Ιηαλία 85 

lose Ολλανδία 83 

Αγγούρια     

mini Ολλανδία 439 

mini Ιζπανία 311 

  Ελλάδα 60 - 90 

  Ιζπανία 90 - 123 

Νηομάηες     

ηζαμπί Βέλγιο 350 

ηζαμπί Ιηαλία 341 

ηζαμπί Ολλανδία 535 

ηζαμπί Ιζπανία 407 

ζηρογγσλές Ιζπανία 179 

Πιπεριές     

κίηρινες Ιζπανία 247 - 347 

πράζινες Τοσρκία 213 

κόκκινες Ιζπανία 277 

κόκκινες Τοσρκία 309 

Κρεμμύδια     
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/ Ολλανδία 93 

/ Ιζπανία 103 

Κολοκσθάκια     

/ Ιηαλία 197 

/ Μαρόκο 154 

/ Ιζπανία 199 

/ Τοσρκία 234 
Πηγή: BLE - Επεξεπγαζία Γπ. ΟΕΥ Ππεζβείαρ Βεπολίνος 

 

Κανάλια διανομισ & μερίδια αγοράσ 

Μεγάλεσ λιανεμπορικζσ αλυςίδεσ 

To 80% του τηίρου ςτον κλάδο του λιανεμπορίου τροφίμων ςτθ Γερμανία 

πραγματοποιικθκε το 2022 από τισ 4 μεγαλφτερεσ επιχειριςεισ του κλάδου: 

Edeka, Rewe, Schwarz Group και Aldi. Ακολουκοφν οι αλυςίδεσ Dm και Rossman, 

που, όμωσ, εςτιάηουν, κυρίωσ, ςε  προϊόντα προςωπικισ υγιεινισ, αν και πωλοφν, 

επίςθσ, βρεφικζσ τροφζσ και οριςμζνα ςυςκευαςμζνα τρόφιμα. 

 

Πλζον πρόςφατα ςτοιχεία για το 2022 παρατίκενται ςτον παρακάτω πίνακα: 

 

Κορσθαίες λιανεμπορικές αλσζίδες ηροθίμων ζηη Γερμανία ηο 2022  
 

 
 

                    Πηγή: EHI Retail Institute – Επεξεπγαζία Lebensmittel Zeitung Σεπηέμβπιορ 2022 

 

Θλεκτρονικό εμπόριο 

Σα τελευταία χρόνια οι διαδικτυακζσ λιανικζσ πωλιςεισ (e-commerce) 

καταγράφουν ανοδικζσ τάςεισ. φμφωνα με τθν τελευταία μελζτθ του Ινςτιτοφτου 

Rossmann

dm

Aldi
(Aldi Süd, Aldi Nord)

Rewe Group
(Rewe, Penny, Nahkauf)

Schwarz Gruppe
(Lidl, Kaufland)

Edeka
(Edeka, Netto, Spar, Budnikowsky)

2231 

2069 

4185 

6916 

3950 

11514 

6800 

7760 

29100 

34160 

40050 

57695 

Κφκλοσ εργαςιϊν 
(ςε εκατ. €) 

θμεία πϊλθςθσ 



 

 
 

19 Θ αγορά νωπϊν φροφτων και λαχανικϊν ςτθ Γερμανία 

ΕΘΙ (E-Commerce-Markt Deutschland 2022) το ςφνολο των πωλιςεων ςτθ 

Γερμανία μζςω θλ. εμπορίου ανζρχεται πλζον ςε περίπου € 80 δισ με τθν 

ιςτοςελίδα amazon.de να κυριαρχεί. 

 

Ο πραγματοποιοφμενοσ θλεκτρονικά τηίροσ πρζπει να είναι ακόμθ μεγαλφτεροσ, 

αν λάβουμε υπόψθ ότι ςτθν ζρευνά του το ΕΘΙ δεν φαίνεται να ζχει ςυμπεριλάβει 

τισ εταιρείεσ θλ. πϊλθςθσ τροφίμων, από όπου οι ενδιαφερόμενοι για φροφτα / 

λαχανικά πραγματοποιοφν τισ ςχετικζσ αγορζσ τουσ. θμειϊνεται ότι θ μθτρικι τθσ 

γ/εταιρείασ θλ. παραγγελιϊν Lieferando, Just Eat Takeaway, πραγματοποίθςε το 

2021 τηίρο € 4,5 δισ, εκ των οποίων τα 567 εκ. ςτθ Γερμανία. Σο 2022 θ Lieferando 

εγκαινίαςε ςτθν εφαρμογι τθσ τθν υπθρεςία «Lieferando Express», θ οποία 

ξεκίνθςε με πάνω από 1.000 κωδικοφσ, μεταξφ των οποίων φροφτα και λαχανικά. 

Ανταγωνιςτζσ τθσ Lieferando είναι οι εφαρμογζσ Gorillas και Flink, ενϊ και οι 

φυςικζσ λιανεμπορικζσ αλυςίδεσ ειςζρχονται ςτον ανταγωνιςμό με ιςτοςελίδεσ 

και εφαρμογζσ θλ. εμπορίου (REWE, Edeka, Lidl). 

 

Οι βαζικοί «παίκηες» ζηις διαδικησακές πωλήζεις ηροθίμων ζηη Γερμανία 
(μπλε = πλήρης γκάμα προϊόνηων, πράζινο = ηα ηρόθιμα ως μέρος ηης γκάμας ηης σπηρεζίας, κίηρινο = 

σπηρεζίες παραγγελιών θαγηηών – Σημείωζη: Η Lieferando δραζηηριοποιείηαι πλέον ηόζο ζηην μπλε όζο και 
ζηην κίηρινη καηηγορία, ενώ απόπειρα ηης Wolt να κινηθεί και ασηή προς ηην μπλε καηηγορία εγκαηαλείθθηκε ηο 

2022) 

 

 
                    Πηγή: HDE Online Monitor 2022 

 

Σο Ινςτιτοφτο εμπορικϊν ερευνϊν IfH (Institut für Handelsforschung) με ζδρα τθν 

Κολωνία, που ςυντάςςει τον ετιςια δείκτθ Online Monitor (2022) για λογαριαςμό 

τθσ Γερμανικισ υνομοςπονδίασ Εμπορίου (Handelsverband Deutschland – HDE), 

https://einzelhandel.de/online-monitor/
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διαπιςτϊνει ότι οι θλεκτρονικζσ πωλιςεισ τροφίμων αντιςτοιχοφν ςτο 2,7% του 

ςυνολικοφ τηίρου των λιανεμπορικϊν επιχειριςεων ςε ςχζςθ με τα τρόφιμα, 

δθλαδι περίπου € 5,5 δισ ετθςίωσ. Μάλιςτα, οι διαδικτυακζσ πωλιςεισ τροφίμων 

το 2021 αυξικθκαν κατά 35%, ενϊ οι πωλιςεισ ςε φυςικά ςθμεία τθσ αγοράσ 

υποχϊρθςαν κατά 0,5%. 

 

ε ό,τι αφορά, τζλοσ, τισ αγορζσ / καταςτιματα βιολογικϊν προϊόντων, που τα 

τελευταία χρόνια γνωρίηουν άνκθςθ ςτθ Γερμανία, αναλυτικζσ πλθροφορίεσ 

περιζχονται ςε εξειδικευμζνθ ζρευνα αγοράσ που ζχει εκπονιςει το Γραφείο μασ 

και είναι προςβάςιμθ ςτθν ιςτοςελίδα μασ ςτθ διαδικτυακι πφλθ Agora. 

 

Λαϊκζσ αγορζσ 

Ο κεςμόσ των λαϊκϊν αγορϊν υφίςταται και ςτθ Γερμανία και, ςυγκεκριμζνα, ςτο 

Βερολίνο. Όπωσ και ςτθν Ελλάδα λειτουργοφν μια ι δφο φορζσ τθν εβδομάδα 

(Wochenmärkte), αλλά είναι λιγότερο μαηικζσ από ό,τι ςτθ χϊρα μασ. τα περίπτερά 

τουσ πωλοφνται τρόφιμα, ιχκυθρά, φροφτα / λαχανικά, διάφορα εποχικά είδθ, ενϊ 

ςυχνά ςερβίρονται φαγθτά και ποτά. Σα φροφτα / λαχανικά που πωλοφνται ςτισ 

αγορζσ αυτζσ είναι τόςο εγχϊριασ / ιδίασ παραγωγισ (π.χ. γερμανικά μιλα) όςο και 

ειςαγωγισ (π.χ. μανταρίνια και πορτοκάλια). 

 

Κατάλογοσ των λαϊκϊν αγορϊν του Βερολίνου είναι διακζςιμοσ ςτθν θλ. διεφκυνςθ: 

https://www.wochenmarkt-deutschland.de/maerkte/berlin/wochenmaerkte-in-berlin/. το 

παράρτθμα παρακζτουμε τα ςτοιχεία υπευκφνων οριςμζνεσ από αυτζσ τισ λαϊκζσ 

αγορζσ. 

https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/73642
https://www.wochenmarkt-deutschland.de/maerkte/berlin/wochenmaerkte-in-berlin/


 

 
 

21 Θ αγορά νωπϊν φροφτων και λαχανικϊν ςτθ Γερμανία 

 ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ – ΠΡΟΣΑΕΙ – ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ  

 Αν και θ Γερμανία είναι ζνασ υπολογίςιμοσ, ςε διεκνι κλίμακα, παραγωγόσ 

νωπϊν φροφτων / λαχανικϊν, οι διατροφικζσ ανάγκεσ του πλθκυςμοφ 

ξεπερνοφν κατά πολφ τθν παραγωγι τθσ, με αποτζλεςμα να ζχει χαμθλό 

ποςοςτό αυτάρκειασ και να εξαρτάται ςθμαντικά από ειςαγωγζσ. 

 Αν και όπωσ προκφπτει από τισ ετιςιεσ Διατροφικζσ Εκκζςεισ του 

γ/Τπουργείου Σροφίμων και Γεωργίασ οι Γερμανοί εκδθλϊνουν όλο και 

περιςςότερο τθν προτίμθςι τουσ ςτον υγιεινό τρόπο διατροφισ, όπου 

κυρίαρχθ κζςθ κατζχουν τα νωπά φροφτα και λαχανικά, θ προτίμθςι τουσ 

αυτι δεν αποτυπϊνεται, ακόμθ τουλάχιςτον, ςε ουςιαςτικι αφξθςθ τθσ 

κατά κεφαλιν κατανάλωςθσ φροφτων / λαχανικϊν. Αυτό, ίςωσ, να 

οφείλεται και ςτισ διαδοχικζσ διαρκϊσ μεταλλαςςόμενεσ κρίςεισ (κρίςθ 

Ευρϊ, πανδθμικι κρίςθ, ενεργειακι κρίςθ / πλθκωριςτικζσ πιζςεισ), που 

επθρεάηουν τισ αγοραςτικζσ επιλογζσ των καταναλωτϊν. 

 ε ζνα ζντονα ανταγωνιςτικό περιβάλλον, με ειςαγωγείσ από τθ μια ζωσ 

τθν άλλθ άκρθ του κόςμου (από τισ ΘΠΑ και τθν Κολομβία ζωσ τθ Ναμίμπια 

και τθ Ν. Ηθλανδία), οι Ζλλθνεσ εξαγωγείσ πρζπει να καταβάλλουν τθν 

«επιπλζον προςπάκεια», για να επιτφχουν ςτθ δφςκολθ αλλά πολλά 

υποςχόμενθ γ/αγορά φροφτων και λαχανικϊν. Σον πιχυ τθσ πρόκλθςθσ 

ανεβάηει και το γεγονόσ ότι οι γ/καταναλωτζσ δθλϊνουν ςε ποςοςτό 84% 

ότι προτιμοφν τα τοπικϊσ παραγόμενα φροφτα και λαχανικά. 

 Παρόλα αυτά, τα ελλθνικά φροφτα / λαχανικά είναι παρόντα ςτθ γ/αγορά 

και τα τελευταία χρόνια οι εξαγωγζσ μασ καταγράφουν ςαφείσ ανοδικζσ 

τάςεισ. Φυςικά, τα περικϊρια βελτίωςθσ τθσ κζςθσ μασ και καλφτερθσ 

προβολισ / διαφιμιςθσ τθσ ποιοτικισ παραγωγισ μασ είναι ςθμαντικά. 

Όπωσ ιδθ αναφζραμε, θ απουςία μασ από δθμοφιλι ςτθ γ/αγορά φροφτα, 

όπωσ τα μιλα, ενϊ, αντίκετα, υφίςταται ςχετικι αξιόλογθ παρουςία 

μακρινϊν, εκτόσ ΕΕ, χωρϊν  είναι κάτι που κα πρζπει να προβλθματίςει και 

να κινθτροδοτιςει του Ζλλθνεσ εξαγωγείσ. 

 Θ ςυμμετοχι ςτισ γ/κλαδικζσ εκκζςεισ, που είναι από τισ μεγαλφτερεσ 

παγκοςμίωσ, αποτελεί sine qua non ςτο πλαίςιο μιασ πραγματικά 

εξωςτρεφοφσ ςτρατθγικισ. το πλαίςιο αυτό, αποτελεί ενκαρρυντικό 

ςθμάδι θ επάνοδοσ των ελλθνικϊν εταιρειϊν ςτισ Εκκζςεισ Fruit Logistica 

(Βερολίνο) και Biofach (Νυρεμβζργθ), οι οποίεσ επανζρχονται πλζον ςτθν 

κανονικι τουσ μορφι με φυςικι παρουςία. Αντικζτωσ, μόνο αρνθτικά 

επιδρά ςτισ εξαγωγικζσ μασ προςπάκειεσ θ απουςία μασ από τθν 

Αγροτοδιατροφικι Ζκκεςθ «Πράςινθ Εβδομάδα» (“Grüne Woche”), θ 

επιςκεψιμότθτα τθσ οποίασ κυμαίνεται ςτα 300.000-400.000 άτομα 

ετθςίωσ και αποτελεί μαγνιτθ για τθν παγκόςμια αγορά βιϊςιμων 

αγροδιατροφικϊν προϊόντων.  Θ ιςχυρι και διακριτι παρουςία τθσ χϊρασ 
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μασ ςτθν 88θ Διεκνι Πράςινθ Εβδομάδα το 2024 κα πρζπει να αποτελζςει 

προτεραιότθτα των αρμόδιων εκκεςιακϊν και κλαδικϊν φορζων. 

 Οι αρμόδιοι κλαδικοί φορείσ κα πρζπει, επίςθσ, να επιδιϊξουν τθν 

πραγματοποίθςθ και άλλων ςτοχευμζνων προωκθτικϊν ενεργειϊν ςτθ 

γ/αγορά, περιλαμβανομζνων των επιχειρθματικϊν αποςτολϊν, των 

ενθμερωτικϊν θμερίδων, των προωκθτικϊν δράςεων εντόσ λιανεμπορικϊν 

καταςτθμάτων, περιλαμβανομζνου του δφςκολου ζργου τθσ προςζγγιςθσ 

των μεγαλφτερων λιανεμπορικϊν αλυςίδων, που ςυχνά χαρακτθρίηονται 

από μυςτικοπάκεια ςε ςχζςθ με τισ εμπορικζσ τουσ ςυμφωνίεσ. Σο Γραφείο 

μασ εκφράηει τθν ετοιμότθτά του να ςυμβάλει ςε κάκε οργανωμζνθ 

προςπάκεια και πρωτοβουλία για τθν προβολι και προϊκθςθ των 

ελλθνικϊν αγροδιατροφικϊν προϊόντων, και ιδίωσ των νωπϊν φροφτων / 

λαχανικϊν, ςτθ Γερμανία.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

Εκκζςεισ  

- Διεκνισ Ζκκεςθ Σροφίμων “Anuga”, Κολωνία, ανά δφο ζτθ (www.anuga.de) – από τισ 
μεγαλφτερεσ εκκζςεισ τροφίμων ςτον κόςμο, με ςυμμετοχι πολλϊν ελλθνικϊν 
επιχειριςεων.  

- Διεκνισ Αγροτοδιατροφικι Ζκκεςθ «Πράςινθ Εβδομάδα» (“Grüne Woche”) για 
επαγγελματίεσ και καταναλωτικό κοινό, Βερολίνο, ετθςίωσ (www.gruenewoche.de ) 

- Διεκνισ Ζκκεςθ Fruit Logistica, Βερολίνο, εςτιαςμζνθ ςτον κλάδο των φροφτων και 
λαχανικϊν (https://www.fruitlogistica.com/de/)  

- Διεκνισ Ζκκεςθ βιολογικϊν προϊόντων “Βiofach+Vivaness”, Νυρεμβζργθ 
(www.biofach.de, www.vivaness.de ). 

- Τπαίκρια Ζκκεςθ Organic Field Days, Ditzingen (https://oeko-feldtage.de/organic-field-
days/)  

 

Φορείσ – Οργανώςεισ  

 Ομοςπονδιακό Τπουργείο Σροφίμων και Γεωργίασ (BMEL): 

www.bmel.de/EN/Home/home_node.html   

 Ομοςπονδιακι Τπθρεςία Σροφίμων και Γεωργίασ (BLE): 

www.ble.de/DE/Startseite/startseite_node.html  

 φνδεςμοσ Γερμανϊν Εμπόρων Φροφτων (Deutscher Fruchthandelsverband e.V. – 

DFHV) 

 υνομοςπονδία Οργανϊςεων Παραγωγϊν Φροφτων και Λαχανικϊν 

(Bundesvereinigung der Erzeugerorganisationen Obst und Gemüse e.V. – 

BVEO) 

 φνδεςμοσ Γερμανϊν Αγροτϊν (Deutscher Bauernverband – DBV) 

 υνομοςπονδία Βιομθχανίασ Μεταποίθςθσ Οπωροκθπευτικϊν (Bundesverband der 

obst-, gemüse- und kartoffelverarbeitenden Industrie – BOGK) 

 Γερμανικόσ φνδεςμοσ Σροφίμων (Lebensmittelverband) 

 φνδεςμοσ Βιομθχανίασ Χυμϊν (Verband der deutschen Fruchtsaft-Industrie e. V. – 

VdF) 

 Bioland – Ζνωςθ 8.700 βιοκαλλιεργθτϊν, μελιςςοκόμων και οινοποιϊν ςτθ 

Γερμανία και το Ν. Σιρόλο  

 Naturland – φνδεςμοσ γεωργικϊν / κτθνοτροφικϊν παραγωγϊν και επιςτθμόνων 

του κλάδου 

Ζντυπα 

- Bionachrichten – Εκδίδεται από το δίκτυο βιολογικϊν παραγωγϊν Biokreis 

- Biowelt 

- BWagrar 

- Gemüsebau – Απευκφνεται ςτουσ επαγγελματίεσ του κλάδου των λαχανικϊν 

- Lebendige Erde – Για τθ γεωργία και τθν κτθνοτροφία 

- Naturland Nachrichte – Σο ζντυπο του ςυνδζςμου Naturland 

- Oekom Verlag – Εκδοτικόσ οίκοσ για τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ και τθν οικολογία 

http://www.anuga.de/
http://www.gruenewoche.de/
https://www.fruitlogistica.com/de/
http://www.biofach.de/
http://www.vivaness.de/
https://oeko-feldtage.de/organic-field-days/
https://oeko-feldtage.de/organic-field-days/
http://www.bmel.de/EN/Home/home_node.html
http://www.ble.de/DE/Startseite/startseite_node.html
https://dfhv.de/
https://bveo.de/
https://www.bauernverband.de/
https://www.bogk.org/
https://www.lebensmittelverband.de/
https://www.fruchtsaft.de/
https://www.bioland.de/ueber-bioland
https://www.naturland.de/
https://www.biokreis.de/bionachrichten/
https://www.biowelt-online.de/aktuelles-magazin/
https://www.bwagrar.de/
https://www.gemuese-online.de/
https://www.lebendigeerde.de/
https://www.naturland.de/de/erzeuger/erzeuger-service/naturland-nachrichten.html
https://www.oekom.de/
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- Top Agrar 

- Fruchthandel 

- Fruchtportal 

- Lebensmittel Zeitung – Σο ςθμαντικότερο ζντυπο και ιςτότοποσ για τθν αγορά 

τροφίμων τθσ Γερμανίασ 

Χριςιμεσ θλ. διευκφνςεισ αγορών φροφτων / λαχανικών 

Κεντρικζσ αγορζσ 

- Γερμανικι Ζνωςθ Κεντρικϊν Αγορϊν 

Για αναλυτικά ςτοιχεία των εν λόγω κεντρικϊν αγορϊν κακϊσ και αναλυτικά 

ςτοιχεία ςε ςχζςθ με τθ δραςτθριότθτά τουσ, βλ.: 

http://grossmaerkte.org/pdf_presse/gfiguide_d_web.pdf  

 
- Κεντρικι αγορά Βερολίνου 

Για πλιρθ λίςτα των εταιρειϊν που φιλοξενεί θ κεντρικι αγορά, βλ. 

https://www.berliner-grossmarkt-

gmbh.de/dt/firmensuche_dt.asp?site=haendlersuche&suchart=kategoriengr

uppe  

Εταιρείεσ διαχείριςθσ λαϊκϊν αγορϊν (Βερολίνο – Βρανδεμβοφργο) 

- Diemarktplaner – Παραγωγοί / περίπτερα: Βλ. πτυςςόμενθ επιλογι «Händler» 

- Rainer Perske – Κατάλογοσ αγορϊν εταιρείασ και ςτοιχεία επικοινωνίασ 

- Boxhagenerplatz 

- Burdack Märkte 

- Chamissoplatz (βιολογικά) 

- ΒΒΜ Μärkte – Κατάλογοσ αγορϊν εταιρείασ και ςτοιχεία επικοινωνίασ 

Αναλυτικόσ κατάλογοσ ανοιχτϊν αγορϊν βιολογικϊν προϊόντων (Ökomärkte) ςτο Βερολίνο 

είναι διακζςιμοσ ςτθν θλ. διεφκυνςθ: https://www.wochenmarkt-

deutschland.de/maerkte/berlin/oekomaerkte-in-berlin/.  

https://www.topagrar.com/
https://www.fruchthandel.de/index.php?id=2
https://www.fruchtportal.de/
https://www.lebensmittelzeitung.net/
http://www.frischemaerkte.org/
http://grossmaerkte.org/pdf_presse/gfiguide_d_web.pdf
https://www.berliner-grossmarkt-gmbh.de/
https://www.berliner-grossmarkt-gmbh.de/dt/firmensuche_dt.asp?site=haendlersuche&suchart=kategoriengruppe
https://www.berliner-grossmarkt-gmbh.de/dt/firmensuche_dt.asp?site=haendlersuche&suchart=kategoriengruppe
https://www.berliner-grossmarkt-gmbh.de/dt/firmensuche_dt.asp?site=haendlersuche&suchart=kategoriengruppe
https://www.diemarktplaner.de/
https://www.mv-perske.de/
https://www.mv-perske.de/alle-maerkte-im-ueberblick.html
http://boxhagenerplatz.org/
https://burdack-maerkte.de/
https://oekomarkt-chamissoplatz.de/
https://bbm-maerkte.de/berliner-maerkte/
https://bbm-maerkte.de/berliner-maerkte/
https://www.wochenmarkt-deutschland.de/maerkte/berlin/oekomaerkte-in-berlin/
https://www.wochenmarkt-deutschland.de/maerkte/berlin/oekomaerkte-in-berlin/
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Οι τρεισ μεγαλφτεροι διανομείσ φροφτων ςτθ Γερμανία (ςτοιχεία Euromonitor 2021) 

- Cobana Fruchtring GmbH & Co KG -  τοιχεία επικοινωνίασ: 

https://www.cobana.com/kontakt/ 

- EDEKA Fruchtkontor – τοιχεία επικοινωνίασ: 

https://verbund.edeka/unternehmen/eigenmarken-produktion/produktion/edeka-

fruchtkontor/ 

- Greenyard Fresh Germany GmbH – τοιχεία επικοινωνίασ: 

https://www.greenyardfresh.de/Standorte  

 

 

https://www.cobana.com/
https://www.cobana.com/kontakt/
https://verbund.edeka/unternehmen/eigenmarken-produktion/produktion/edeka-fruchtkontor/
https://verbund.edeka/unternehmen/eigenmarken-produktion/produktion/edeka-fruchtkontor/
https://www.greenyardfresh.de/
https://www.greenyardfresh.de/Standorte

