
         
      ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΜΑΔΡΙΤΗΣ                                                       
          ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ.                                                            

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Avda. Dr. Arce 24-28002 Mαδρίτη 

Tηλ: +34915644592, Φαξ: +34915644668, www.agora.mfa.gr/es73, ecocom-madrid@mfa.gr 

 

                                                                                                         Μαδρίτη, 29 Νοεμβρίου 2019 

                                                                                           

Φόρουμ μεσογειακών προϊόντων διατροφής, 

Υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων Ισπανίας, 29.11.2019 

 

Το ισπανικό Υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων, σε συνεργασία με το Ίδρυμα 

Μεσογειακής Διατροφής, διοργάνωσαν στις 29 Νοεμβρίου, το Φόρουμ μεσογειακών προϊόντων 

διατροφής, με έμφαση στα ιχθυηρά, το οποίο παρακολούθησε το Γραφείο μας. Συμμετείχαν 

καταξιωμένοι επαγγελματίες-εμπειρογνώμονες από τον τομέα της έρευνας, της υγείας, των 

επιχειρήσεων και της γαστρονομίας, οι οποίοι επισήμαναν τις ωφέλιμες πτυχές των θαλασσινών 

στην υγεία καθώς και τα αποτελέσματα εκστρατειών που είχαν σκοπό την ενθάρρυνση 

κατανάλωσης περισσότερων ιχθυηρών. 

Η συζήτηση συντονίστηκε από τον πρόεδρο του Ιδρύματος Μεσογειακής Διατροφής, τον κ. 

Francisco Martínez Arroyo, ο οποίος τόνισε τις θρεπτικές ουσίες που προσφέρει το ψάρι και την 

ανάγκη προώθησης των απαραίτητων πληροφοριών για την ενδυνάμωση της κατανάλωσής του 

από όλες τις ηλικίες, δεδομένου ότι η Ισπανία αποτελεί τον δεύτερο καταναλωτή ψαριών 

παγκοσμίως. Με τη σειρά του, ο κ. Ignacio Gandarias, γενικός Διευθυντής διαχείρισης αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας, υπογράμμισε τη σημασία των συμπερασμάτων που συγκεντρώθηκαν από τις 

εταιρίες επιστήμης και γαστρονομίας, καθώς είναι αναγκαία η διάδοσή τους στο ευρύ κοινό και ο 

σχεδιασμός μελλοντικών στρατηγικών του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργείου. 

Στη συνέχεια, ο κ. Josep Tejedo, Γενικός Διευθυντής της εταιρίας Mercabarna, παρουσίασε τα 

αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε 1.002 καταναλωτές ψαριού και 

θαλασσινών τον Απρίλιο 2019. Μεταξύ άλλων, οι καταναλωτές αγοράζουν μία φορά την 

εβδομάδα ψάρι και, ακόμη λιγότερο, θαλασσινά, με συχνότητα 53-63% από τα σουπερμάρκετ, 

παρά το γεγονός ότι εμφανίζονται περισσότεροι ικανοποιημένοι όταν αγοράζουν από μικρότερες 

και τοπικές αγορές, ενώ αυτό που επιζητούν περισσότερο είναι η μείωση των τιμών. 

Τέλος, η κα Cristina Clemente, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Προώθησης Τροφίμων του 

Υπουργείου Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων παρουσίασε τα αποτελέσματα της διαφημιστικής 

εκστρατείας του Υπουργείου “Y tú, ¿has pescado hoy?”, η οποία πραγματοποιήθηκε στην 

τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, στο διαδίκτυο και στους δημόσιους χώρους, είχε ανταπόκριση σε 

άνω των 35 εκ. καταναλωτές και αποσκοπεί στην προώθηση της κατανάλωσης προϊόντων αλιείας 

και υδατοκαλλιέργειας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της καμπάνιας, η κατανάλωση προϊόντων 

θαλάσσης μειώθηκε κατά 2,4% το 2018 συγκριτικά με το 2017, εκείνοι που τα καταναλώνουν 

περισσότερο είναι οι συνταξιούχοι και οι ανεξάρτητοι ενήλικοι ενώ οι Βαλεαρίδες και Κανάριοι 

νήσοι έχουν τη μικρότερη κατανάλωση στο σύνολο της χώρας. Τέλος, έγινε αναφορά στις 

μελλοντικές εκστρατείες για τον ίδιο σκοπό, μία εκ των οποίων είναι η “Alimentos de España” 

(Τρόφιμα από την Ισπανία) από τις 11 έως και τις 30 Νοεμβρίου τ.έ. και μία ακόμη που θα 

πραγματοποιηθεί το 2020. 
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