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ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ 

ΒΔΡΟΛΙΝΟ 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 

ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 

 

Αγορά ηφμθσ και αρτοςκευαςμάτων ςτθν Γερμανία 

 

1. Μζγεκοσ αγοράσ 

Κφκλοσ εργαςιών πωλιςεων προϊόντων φρζςκιασ ηφμθσ ςτα καταςτιματα λιανικισ (2004) 

Προϊόν Κφκλοσ εργαςιών 

Φρζςκια ηφμθ ςε υγρι μορφι για γλυκά (flüssige Kuchenteige) 10.796.000 Ευρϊ 

Φρζςκια ηφμθ ςε φφλλα (Blätterteige) 6.657.000 Ευρϊ 

Φρζςκια ηφμθ για πίτςα (Pizzateige) 7.769.000 Ευρϊ 

Σφνολο  66.546.000 Ευρϊ 

Πθγι: The Nielsen Company GmbH www.nielsen.de 

Με βάςθ  εκτιμιςεισ, που λαμβάνουν υπϋόψιν τουσ μόνον τθν μζςθ ετιςια αφξθςθ του κφκλου 

εργαςιϊν των πωλιςεων τα τελευταία χρόνια ςτο πλζον αντιπροςωπευτικό για τθν περίπτωςθ τμιμα 

των κατεψυγμζνων προϊόντων ςτα καταςτιματα λιανικισ, θ οποία ανζρχεται περί το 2% (βλ. Ινςτιτοφτο 

Κατεψυγμζνων Προϊόντων – Deutsches Tiefkühlinstitut www.tiefkuehlkost.de), ςυνάγεται το 

ςυμπζραςμα ότι ο κφκλοσ εργαςιϊν των ωσ άνω προϊόντων ανζρχεται ςιμερα κατ’ ελάχιςτο τα 85 εκ. 

Ευρϊ. Συνεκτιμϊντασ , όμωσ και τισ απόψεισ ειδικϊν του κλάδου, οι οποίοι κάνουν ςυςτθματικά λόγο 

για ετιςια αφξθςθ των πωλιςεων των ειδϊν ηφμθσ με ρυκμό κατά πολφ ανϊτερο του μζςου όρου τθσ 

κατθγορίασ των κατεψυγμζνων προϊόντων,  κεωρείται λίαν πικανόν τελικά οι πωλιςεισ των εν λόγω 

προϊόντων να υπερβαίνουν ιδθ τα 100 εκ. Ευρϊ. 

Προσ διαμόρφωςθ γενικότερθσ εικόνασ, ωσ προσ τισ γενικότερεσ κατθγορίεσ, οι οποίεσ μεταξφ άλλων 

περιλαμβάνουν προϊόντα ηφμθσ/αρτοςκευάςματα, παρατίκεται επίςθσ κατωτζρω πίνακασ 

 

http://www.nielsen.de/
http://www.tiefkuehlkost.de/
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Κφκλοσ εργαςιών πωλιςεων προϊόντων ςτα καταςτιματα λιανικισ1 

Προϊόν Κφκλοσ εργαςιών Μεταβολι 2014/15 

Κατεψυγμζνα προϊόντα (Tiefkühlkost) 6,0 δισ Ευρϊ +4,6% 

Προϊόντα διατθρθμζνα ςε απλι ψφξθ 

(Nassfertigprodukte) 

4,23 δισ Ευρϊ + 2,3% 

Αρτοςκευάςματα (Backwaren) 3,81 δισ Ευρϊ + 3,8% 

Πθγι: The Nielsen Company GmbH www.nielsen.de 

2. Κατανάλωςθ και ςθμεία πώλθςθσ 

Αναφορικά με τθ ςυχνότθτα κατανάλωςθσ ειδϊν ηφμθσ, παρακζτουμε κατωτζρω πίνακα, ο οποίοσ 

περιζχει ςτοιχεία αναφορικά με τθ ςυχνότθτα χριςθσ μιγμάτων για τθν παραςκευι ηφμθσ από τουσ 

καταναλωτζσ ςτθν Γερμανία, τα οποία κεωροφνται ςε γενικζσ γραμμζσ αντιπροςωπευτικά και για τθν 

κατθγορία τθσ φρζςκιασ ηφμθσ: 

Συχνότθτα κατανάλωςθσ μιγμάτων 

καταςκευισ αρτοςκευαςμάτων 

Αρικμόσ καταναλωτών 

2013 2014 2015 2016 

Κακθμερινά 0,07 εκ. 0,07 εκ. 0,07 εκ. 0,07 εκ. 

Περιςςότερο από μία φορά τθν εβδομάδα 0,84 εκ. 0,92 εκ. 0,9 εκ. 0,83 εκ. 

Μία φορά τθν εβδομάδα 2,11 εκ. 2,33 εκ. 2,49 εκ. 2,37 εκ. 

Περιςςότερο από μία φορά το μινα 7,81 εκ. 8,11 εκ. 7,82 εκ. 7,93 εκ. 

Μία φορά το μινα 8,3 εκ. 8,6 εκ. 8,66 εκ. 8,9 εκ. 

Σπανιότερα 24,61 εκ. 24,12 εκ. 24,23 

εκ. 

23,79 

εκ. 

                                                           
1
 Καηαζηήμαηα λιανικήρ πώλεζερ ηποθίμων ≥ 100 η.μ. ζςμπεπιλαμβανομένων ηων εκπηωηικών αλςζίδων 

καηαζηεμάηων Aldi, Lidl, Norma 

http://www.nielsen.de/
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Ποτζ 26,09 εκ. 25,81 εκ. 24,58 

εκ. 

25,25 

εκ. 

Καμία απάντθςθ 0,56 εκ. 0,63 εκ. 0,48 εκ. 0,42 εκ. 

Πθγι: (https://de.statista.com/statistik/daten/studie/172385/umfrage/haeufigkeit-verwendung-von-

backmischungen/) 

 

Τυποποιθμζνα είδθ ηφμθσ διατίκενται   ςε όλα τα καταςτιματα λιανικισ πϊλθςθσ  (ςοφπερ μάρκετ, 

discounter, καταςτιματα gourmet, καταςτιματα βιολογικϊν προϊόντων κλπ). Συνθμμζνα παρακζτουμε 

ςχετικοφσ καταλόγουσ προσ επικοινωνία και αναηιτθςθ ςυνεργατϊν. 

Είδθ ηφμθσ προμθκεφονται επίςθσ ςε μεγάλεσ ποςότθτεσ και οι μεγάλεσ αλυςίδεσ αρτοποιείων. 

Στοιχεία επικοινωνίασ των μεγαλφτερων αλυςίδων αρτοποιείων τθσ Γερμανίασ, μπορείτε να βρείτε  

ςτον κατάλογο  μελϊν του ςχετικοφ κλαδικοφ ςυνδζςμου http://www.grossbaecker.de/der-

verband/mitglieder-des-verbandes/. Εξ αυτϊν οι μεγαλφτεροι βάςθ του κφκλου εργαςιϊν  

προμθκευτζσ είναι:  

 

Οι μεγαλφτεροι προμθκευτζσ προϊόντων φρζςκιασ ηφμθσ ςε αρτοποιεία ςτθν Γερμανία 

α/

α 

Εταιρεία Κφκλοσ εργαςιών (εκ. Ευρϊ) 

1. Aryzta AG (ςφνολο) 500 

 - Klemme Ag 243 

 - Hiestand & Suhr GmbH 202 

 - Fricopan GmbH 63 

2. Harry-Brot GmbH 200 

3. Lieken AG 110 

4. DEH GmbH & Co KG 106 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/172385/umfrage/haeufigkeit-verwendung-von-backmischungen/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/172385/umfrage/haeufigkeit-verwendung-von-backmischungen/
http://www.grossbaecker.de/der-verband/mitglieder-des-verbandes/
http://www.grossbaecker.de/der-verband/mitglieder-des-verbandes/
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Πθγι: Lebensmittelzeitung Nr. 35, 2013 in Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten 

„Branchenbericht Backgewerbe 201 

 

3. Προφίλ καταναλωτών ειδών ηφμθσ (θλικία, φφλο, κοινωνικι τάξθ) 

Τα προϊόντα φρζςκιασ ηφμθσ ωσ τμιμα τθσ γενικότερθσ κατθγορίασ των ζτοιμων γευμάτων 

απευκφνονται κυρίωσ ςτουσ νζουσ εργαηόμενουσ μεςαίου ειςοδιματοσ (ςτθν πλειοψθφία άνδρεσ, 

αλλά και γυναίκεσ, χωρίσ οικογζνεια, κακϊσ και νεαρά ηευγάρια χωρίσ παιδιά).  Αποφαςιςτικισ 

ςθμαςίασ λόγοσ κατανάλωςθσ αυτϊν των προϊόντων  είναι θ ζλλειψθ χρόνου για τθν προετοιμαςία 

γευμάτων. Ειδικά τα προϊόντα φρζςκιασ ηφμθσ, ωςτόςο, ςε ςχζςθ με άλλα προϊόντα τθσ κατθγορίασ 

των ζτοιμων γευμάτων, ςτοχεφουν ςε καταναλωτζσ με αυξθμζνθ ευαιςκθςία ςε κζματα υγιεινισ 

διατροφισ. 

 

4. Προτίμθςθ κατανάλωςθσ  βιολογικών προϊόντων ςε ςχζςθ με μθ βιολογικά ςτθν Γερμανία 

 

Σφμφωνα με ςτοιχεία του Συνδζςμου Επιχειριςεων Παραγωγισ Βιολογικϊν Προϊόντων (Bund 

Ökologische Lebensmittelwirtschaft, http://www.boelw.de), το ποςοςτό των βιολογικϊν προϊόντων επί 

του ςυνολικοφ κφκλου εργαςιϊν των πωλιςεων τροφίμων ςτθν Γερμανία ανιλκε το 2015 ςε 4,8%. Η 

κατά κεφαλιν κατανάλωςθ βιολογικϊν προϊόντων ανιλκε ςε 105,9 Ευρϊ. Συνολικά ο κφκλοσ εργαςιϊν 

από τισ πωλιςεισ βιολογικϊν προϊόντων ςτθν Γερμανία, αυξανόμενο κατά 11% ςε ςχζςθ με το 2014 

ανιλκε το 2015 ςε 8,6 δισ Ευρϊ. Εν λόγω πωλιςεισ επιμερίηονται ςτα καταςτιματα βιολογικϊν 

προϊόντων, τα εν γζνει καταςτιματα λιανικισ και τα λοιπά ςθμεία πϊλθςθσ (λαϊκζσ αγορζσ, 

παραγωγοί) με ποςοςτό 31%, 55% και 13% αντίςτοιχα. 

Συμπλθρωματικά παρατίκενται προσ ςυνεκτίμθςθ ςτοιχεία από ςχετικι δθμοςκόπθςθ: 

 

Το μερίδιο των βιολογικών προϊόντων ζναντι ςυμβατικών ςτο καλάκι τθσ νοικοκυράσ % 

Πολφ μεγαλφτερο μερίδιο 4% 

Λίγο μεγαλφτερο μερίδιο 10% 

Ίδιο περίπου μερίδιο  15% 

http://www.boelw.de/
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Λίγο μικρότερο μερίδιο 17% 

Πολφ μικρότερο μερίδιο 33% 

Κακόλου  21% 

Πθγι: PwC Ιανουάριοσ 2017 (www.bve-online.de) 

 

Προτιμθτζα ςθμεία προμικειασ βιολογικών προϊόντων 

Σοφπερμαρκετ 74% 

“Discounter” 52% 

Λαϊκζσ Αγορζσ 27% 

Παραγωγοί 21% 

Πθγι: PwC Ιανουάριοσ 2017 (www.bve-online.de) 

 

5. Οι μεγαλφτερεσ εταιρείεσ που δραςτθριοποιοφνται ςτο τομζα των πωλιςεων λιανικισ ειδών 

ηφμθσ ςτθν Γερμανία 

 

Σθμαντικότερεσ εταιρείεσ παραςκευισ ειδών φρζςκιασ ηφμθσ με παρουςία ςτθν Γερμανία 

Εταιρεία Μερίδιο αγοράσ2 

General Mills (Pillsbury, Knack & Back, Betty Crocker)3 77% 

Nestlé 13% 

                                                           
2
 Υπογπαμμίδεηαι όηι ηα μεπίδια αθοπούν ηο έηορ 2003. Εμπειπικά εκηιμούμε όηι οι εηαιπείερ Eurodough, Tante 

Fanny και Henglein έσοςν από ηόηε αςξήζει ζεμανηικά ηα μεπίδιά ηοςρ. 
3
 Μεγάλο μέπορ ηων πωλήζεων ηερ εν λόγω εηαιπείαρ ζηεν Γεπμανία, πποέπσεηαι από ειζαγωγέρ ηων ζσεηικών 

πποϊόνηων από ηεν μονάδα παπαγωγήρ ηερ εηαιπείαρ πος λειηοςπγεί ζηεν Ελλάδα (http://www.pillsbury.gr)  

http://www.bve-online.de/
http://www.bve-online.de/
http://www.pillsbury.gr/
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Henglein 3% 

Euro Dough (Sara Lee) 3% 

Lawa 2% 

Λοιποί (πχ Wewalka, Tante Fanny) 2% 

Πθγι: brot und backwaren 1+2/2004  

 

Σθμαντικότερεσ εταιρείεσ - παραγωγοί φρζςκιασ ηφμθσ ςε υγρι μορφι με παρουςία ςτθν 

Γερμανία 

Εταιρεία Μερίδιο αγοράσ 

Nestlé μθ διακζςιμα ςτοιχεία 

Kuchenmeister μθ διακζςιμα ςτοιχεία - 

Πθγι: brot und backwaren 2/2008 

 

Σθμαντικότερεσ εταιρείεσ μειγμάτων για τθν παραςκευι ηφμθσ (Backmischung) ςτθν Γερμανία 

Εταιρεία Μερίδιο αγοράσ4 

Dr. Oetker 70% 

Mondamin (Unilever) 10-15% 

RUF Lebensmittelwerk KG 10-15% 

Kathi Rainer Thiele GmbH 10-15% 

Πθγι: brot und backwaren 1+2/2004 

                                                           
4
 Εκηιμήζειρ καηά πποζέγγιζε 
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Σθμαντικότερεσ εταιρείεσ – παραςκευισ ζτοιμθσ πίτςασ με παρουςία ςτθν Γερμανία 

Εταιρεία Μερίδιο αγοράσ 

Dr. Oetker (Giuseppe) 

μθ διακζςιμα ςτοιχεία 

Nestlé (Wagner Tiefkühlprodukte GmbH, Kraft Foods-pizza, Buitoni) 

Convenience Food Group“ Freiberger 

HASA GmbH 

Hilcona Gourmet SA 

Papalina (Ospelt-Gruppe) 

Girone GmbH 

FrostFood Company 

Manuta Surgelati S.p.A 

 

Ωσ προσ τισ ανωτζρω κατθγορίεσ ειδικοί εκτιμοφν, ότι οι πωλιςεισ τθσ φρζςκιασ ηφμθσ ςε φφλλα και 

υγρι μορφι διακζτουν καλφτερεσ  προοπτικζσ από ότι οι πωλιςεισ τθσ ηφμθσ υπό τθ μορφι ζτοιμθσ 

πίτςασ Το ςυμπζραςμα αυτό ςυνάδει με τθν γενικότερθ ςτροφι των Γερμανϊν καταναλωτϊν προσ τθν 

υγιεινότερθ διατροφι. 

 

6. Αλεφρι Dinkel - Κατανάλωςθ 

Τα αρτοςκευάςματα με πρϊτθ φλθ το αλεφρι dinkel παρουςιάηουν τα τελευταία χρόνια μεγαλφτερθ 

απιχθςθ ςτο καταναλωτικό κοινό και εξ αυτοφ του λόγου πλζον  θ παρουςία τουσ ςτα ράφια ζχει 

επεκτακεί πζραν των  καταςτιματων πϊλθςθσ προϊόντων υγιεινισ διατροφισ, ςε ςοφπερ μάρκετ 

κακϊσ και ςε αλυςίδεσ αποκλειςτικά βιολογικϊν προϊόντων. 

Αναφορικά με τθ κοινι γνϊμθ τθσ Γερμανίασ για το αλεφρι Dinkel παρατίκεται ο κατωτζρω ενδεικτικόσ 

πίνακασ:  
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Κατανάλωςθ άρτου ςτθν Γερμανία ανά είδοσ 

Σφμμικτο ψωμί (Mischbrot) 31% 

Ψωμί για τόςτ (Toastbrot) 20,8% 

Ψωμί πολφςπορο (Brote mit Körner & Saaten) 15,9% 

Ψωμί ολικισ αλζςεωσ (μαφρο) (Vollkorn / Schwarzbrot) 10,3% 

Σταρζνιο ψωμί (Weizenbrot) 5,3% 

Ψωμί ςίκαλθσ (Roggenbrot) 5,2% 

Λοιπά είδθ  8,7% 

Ψωμί από αγριοςίταρο ι ντίνκελ (Dinkelbrot) 2,2% 

Πθγι: Κεντρικι Ένωςθ Γερμανϊν Αρτοποιϊν Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks e. V. 

www.baeckerhandwerk.de 

 

7. Ενδεικτικζσ τιμζσ ειδών ηφμθσ και αλευριοφ Dinkel 

Ενδεικτικζσ τιμζσ λιανικισ για προϊόντα ηφμθσ και αλεφρι Dinkel δφναςκε να αντλιςετε από τουσ εξισ 

διαδικτυακοφσ ςυνδζςμουσ 

Είδθ ηφμθσ: http://www.supermarktcheck.de/lebensmittel/index/?q=Teig  

Αλεφρι Dinkel:  http://www.supermarktcheck.de/dinkelmehl/produkte/ 

 

 

http://www.supermarktcheck.de/lebensmittel/index/?q=Teig
http://www.supermarktcheck.de/dinkelmehl/produkte/

