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Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται 
τις τάσεις που ακολουθεί ο κλά-
δος των γαλακτοκομικών προϊό-
ντων, σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό 

και ελληνικό επίπεδο, καθώς και το μέγε-
θος της αγοράς και διάφορες προβλέψεις.  

Ο κλάδος του γάλακτος και των γαλα-
κτοκομικών προϊόντων αποτελεί έναν από 
τους βασικότερους κλάδους τόσο παγκο-
σμίως, όσο και στην Ελλάδα, καθώς η κα-
τανάλωση των γαλακτοκομικών προϊόντων 
είναι μία βασική ανάγκη. Η αγορά αυτή 
έχει μεγάλο ιστορικό υπόβαθρο, αφού η 
εκτροφή των ζώων εχει ξεκινήσει πολλά 
χρόνια τώρα. 

Γαλακτοκομικά ονομάζονται τα προϊόντα, 
τα οποία παράγονται από φρέσκο γάλα, 
όπως είναι το γιαούρτι, το τυρί, το βούτυ-
ρο, το παγωτό, ωστόσο πολλές φορές συ-
νηθίζεται στην κατηγοριοποίηση αυτή να 
συμπεριλαμβάνεται το μέλι και τα αυγά.

Τα γαλακτοκομικά προιόντα λοιπόν, εί-
ναι πλούσια σε βιταμίνες, ασβέστιο, φώ-
σφορο, κορεσμένα λιπαρά, υδατάνθρακες, 
αλλά και σε πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής 
αξίας, που αποτελούν το βασικό δομικό 
συστατικό του οργανισμού και εξασφαλί-
ζουν την σωστή λειτουργία του καθώς και 
την ανάπτυξη των μυών.

Ο κλάδος των γαλακτοκομικών προϊ-
όντων στην Ελλάδα κατέχει σημαντική 

θέση στον ευρύτερο κλάδο των τροφί-
μων, καθώς περιλαμβάνει μερικές από 
τις μεγαλύτερες βιομηχανίες ειδών δια-
τροφής της χώρας, οι οποίες δαπανούν 
σημαντικά κονδύλια για νέες επενδύσεις 
και εκσυγχρονισμό των ήδη υφιστάμε-
νων μονάδων τους.

Στον κλάδο αυτόν δραστηριοποιείται 
επίσης σημαντικός αριθμός μικρού μεγέ-
θους παραγωγικών επιχειρήσεων με χα-
μηλότερη παραγωγική δυναμικότητα. Οι 
μεγάλες βιομηχανίες διαθέτουν σύγχρο-
νο μηχανολογικό εξοπλισμό, οργανωμένο 
δίκτυο διανομής και προσφέρουν ποικι-
λία προϊόντων σε ολόκληρη σχεδόν την 
ελληνική επικράτεια. Αντίθετα, οι μικρές 
παραγωγικές μονάδες λειτουργούν σε πε-
ριορισμένη κλίμακα και καλύπτουν κυρί-
ως την γεωγραφική περιοχή στην οποία 
δραστηριοποιούνται.

Τα τελευταία έτη παρατηρείται συνε-
χώς αυξανόμενη τάση στις εξαγωγές ορι-
σμένων γαλακτοκομικών προϊόντων, με 
“ηγέτη” το ελληνικό γιαούρτι, του οποίου 
το σήμα αναγνωρίζεται διεθνώς. Επιπλέ-
ον, υψηλή τάση για εξαγωγές εμφανίζει η 
ομάδα των τυριών. Ακολουθούν το γάλα, η 
κρέμα γάλακτος και το βούτυρο. Ως γνω-
στόν, η φέτα αποτελεί ένα από τα καλύτε-
ρα προϊόντα εξαγωγικής δραστηριότητας 
σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς αποτελεί 
ιδιότυπο ελληνικό παραδοσιακό προϊόν.
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Τάσεις γαλακτοκομικών 
προϊόντων 

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η βιομηχανία 
της παραγωγής, της επεξεργασίας αλλά 
και της διανομής γαλακτοκομικών προ-
ϊόντων αποτελεί μία ταχύτατα αναπτυσ-
σόμενη και άκρως δυναμική αγορά, της 
οποίας η αξία αναμένεται να αυξηθεί πε-
ραιτέρω στο μέλλον.

Όσον αφορά στην Ελλάδα, ο κλάδος αυ-
τός είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένος και ανα-
πόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας 
του μεγαλύτερου μέρους τού πληθυσμού. 
Ωστόσο, οι σύγχρονες διατροφικές απαι-
τήσεις μεταβάλλονται, με αποτέλεσμα η 
καινοτομία και η παρουσίαση νέων προ-
ϊόντων που θα καλύπτουν τις ανάγκες και 
τις επιθυμίες των καταναλωτών, να είναι 
στην πρώτη γραμμή για όλες τις βιομηχα-
νίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα. 
Οι τεχνολογικές εξελίξεις, η ευαισθητο-
ποίηση σχετικά με περιβαλλοντικά θέμα-

τα αλλά και η πανδημία τού COVID – 19 
έχουν επηρεάσει ήδη και αναμένεται να 
επηρεάσουν ακόμα περισσότερο τις κα-
ταναλωτικές συνήθειες, και να ανατρέ-
ψουν τα δεδομένα. 

Στην συνέχεια παρατίθενται ορισμένες 
από τις πιο αξιοσημείωτες τάσεις που κυ-
ριαρχούν ή που πρόκειται να κυριαρχήσουν 
στην αγορά, τις οποίες οφείλουν να λάβουν 
υπ’ όψιν οι επιχειρήσεις που δραστηριο-
ποιούνται στον συγκεκριμένο κλάδο.

Επίδραση του COVID – 19 

Η πανδημία είχε αντίκτυπο σε κάθε πτυ-
χή της καθημερινής ζωής των καταναλω-
τών καθώς και στις βιομηχανίες, και έχει 
επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τον τομέα 
των γαλακτοκομικών με διάφορους τρό-
πους. Κατά την διάρκεια των lockdown οι 
περισσότεροι καταναλωτές στράφηκαν σε 
σπιτικές, υγιεινές διατροφικές λύσεις, οι 
οποίες συμπεριελάμβαναν γαλακτοκομι-

κά προϊόντα, με αποτέλεσμα η συνολική 
κατανάλωσή τους παγκοσμίως να αυξηθεί 
σημαντικά. 

Βιωσιμότητα

Η βιωσιμότητα αποτελεί μία λέξη που 
χαρακτηρίζει σε σημαντικό βαθμό τις κα-
ταναλωτικές προτιμήσεις την τελευταία 
δεκαετία, ενώ πρόκειται να αποκτήσει 
ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον στο άμεσο 
μέλλον. Οι καταναλωτές νοιάζονται για το 
περιβαλλοντικό αποτύπωμα της παραγω-
γής τού προϊόντος που πρόκειται να κα-
ταναλώσουν, διαδραματίζοντας σημαντικό 
ρόλο στην τελική τους απόφαση. Για τον 
λόγο αυτό, προκειμένου να προσαρμο-
στούν οι εταιρείες στα νέα αυτά δεδομέ-
να, στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε 
πιο οικολογικές μεθόδους εκτροφής ζώων 
μετατρέποντας πλήθος προϊόντων που δι-
ανέμεται στην αγορά σε eco-friendly.

Διαφάνεια μεταχείρισης
των ζώων

Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί ιδι-
αίτερα το ενδιαφέρον των καταναλωτών 
για τις διαδικασίες που ακολουθούνται 
προκειμένου να παραχθούν τα τελικά προ-
ϊόντα που προέρχονται από ζώα. 

Με άλλα λόγια, οι καταναλωτές ενδια-
φέρονται για την μεταχείριση των ζώων 
από το στάδιο της εκτροφής έως και τα 
στάδια του αρμέγματος. Για τον λόγο αυτό, 
απαιτούν διαφάνεια από τους παραγωγούς 
σχετικά με τον τρόπο μεταχείρισης των 
προϊόντων που πρόκειται να επιλέξουν. 
Πλέον, οι εταιρείες που μεταχειρίζονται 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ζώα, κα-
τέχουν ένα ιδιαίτερα σημαντικό συγκριτικό 
πλεονέκτημα έναντι άλλων.

Έμφαση στην υγεία  

Δεδομένης της αυξανόμενης ανησυχί-
ας για την παχυσαρκία, τόσο σε ενήλικες 
όσο και σε παιδιά, οι επιλογές τροφών με 
χαμηλά λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότη-
τα σε ζάχαρη, με την ίδια γεύση και υφή, 
εξακολουθούν να είναι ζωτικής σημασίας. 
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Επίσης, μια άλλη κοινή ανησυχία για την 
υγεία είναι οι αυξημένες περιπτώσεις αν-
θρώπων με δυσανεξία στην λακτόζη, γε-
γονός που ενισχύει την ανάγκη για λύσεις 
χωρίς λακτόζη σε όλες τις κατηγορίες γα-
λακτοκομικών προϊόντων. Τέλος, τα προϊό-
ντα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες 
συνεχίζουν να κερδίζουν το ενδιαφέρον 
των καταναλωτών που αναζητούν οφέλη 
όπως η διαχείριση βάρους, η διατήρηση ή 
αύξηση μυϊκής μάζας, ή απλώς η διατρο-
φή καλύτερης ποιότητας.

Τεχνολογικές εξελίξεις

Η τεχνολογική ανάπτυξη έχει επιφέρει 
μία πλημμύρα εξειδικευμένων εργαλείων 
που θα βοηθήσουν τις γαλακτοβιομηχανί-
ες και τους γαλακτοπαραγωγούς να γίνουν 
πιο αποτελεσματικοί και κερδοφόροι. Η 
αγροτική τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει 
στην αντιμετώπιση μεγάλων προκλήσεων 
όπως οι ελλείψεις εργαζομένων, το αυξη-
μένο κόστος παραγωγής και η έλλειψη λει-
τουργικού κεφαλαίου. Ήδη, έχουν αρχίσει 
να υιοθετούνται ρομπότ για το άρμεγμα και 
το τάισμα, καθώς και drones για την παρα-
κολούθηση των αγελάδων. 

Αυτόματοι πωλητές 
Στην Ελλάδα, οι αυτόματοι πωλητές κερδί-

ζουν ολοένα και περισσότερο έδαφος για την 
πώληση ποικιλίας προϊόντων, εστιάζοντας 
κυρίως σε τρόφιμα ή snack. Η επιχειρημα-
τική ιδέα του αυτόματου πωλητή υπάρχει 
εδώ και χρόνια, ωστόσο με την εμφάνιση της 
πανδημίας έχει εξελιχθεί ακόμα περισσότε-
ρο. Η ανάγκη για φρέσκο γάλα όλο το 24ωρο, 
οδήγησε πολλές επιχειρήσεις στην υιοθέ-
τηση αυτής της πρακτικής, προσφέροντας 
λύση σε πολλούς καταναλωτές. Ειδικά εν 
καιρώ πανδημίας που όλα τα καταστήματα 

παρέμειναν κλειστά, οι αυτόματοι πωλητές 
αποτέλεσαν μία εύκολη λύση. 

Υβριδικά προϊόντα (50% 
γαλακτοκομικά – 50% φυτικά) 

Τα υβριδικά προϊόντα πρόκειται να αποτε-
λέσουν μία σημαντική τάση που θα επηρε-
άσει τον κλάδο των γαλακτοκομικών προϊό-
ντων και θα προσφέρουν ευκαιρίες, καθώς 
θα προσελκύσουν ένα ευρύτερο τμήμα κα-
ταναλωτών. Ένα μεγάλο μέρος της αγοράς 
υποστηρίζει ότι οι καταναλωτές αυτοί θα 
προτιμούσαν ένα μείγμα φυτικών και ζω-
ικών προϊόντων στην διατροφή τους. Ήδη 
κάποιες μεγάλες μάρκες έχουν εντάξει τα 
συγκεκριμένα προϊόντα στο χαρτοφυλάκιό 
τους, προσφέροντας για παράδειγμα, γάλα 
χωρίς λακτόζη και ρόφημα βρώμης.

Αύξηση κατανάλωσης snack 
(convenience products)

Ο μεταβαλλόμενος τρόπος ζωής και η 
έντονη καθημερινότητα που βιώνουν πλέ-
ον οι άνθρωποι, τους έχουν ωθήσει στο να 
επιλέγουν μικρότερα γεύματα και πιο υγι-
εινά. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν τα 
προ-μαγειρεμένα ή έτοιμα γεύματα καθώς 
και όποιο προϊόν πρόκειται να προσφέρει 
άνεση στην τελική κατανάλωση. Αυτό έχει 
ως αποτέλεσμα να αναζητούν όλο και πε-
ρισσότερα γαλακτοκομικά snack, τα οποία 
μπορούν να απολαμβάνουν χωρίς ενοχές. 
Τα συγκεκριμένα snack είναι επιλέξιμα, 
καθώς είναι υγιεινά,  έτοιμα προς κατανά-
λωση και δίνουν την ενέργεια που χρειάζε-
ται κάποιος στην καθημερινότητά του. 

Οι γαλακτοβιομηχανίες, έχοντας αντιλη-
φθεί την αυξημένη ζήτηση των συγκεκρι-
μένων προϊόντων, προσπαθούν να βρουν 

καινοτόμες λύσεις προσφέροντας προϊό-
ντα που καλύπτουν τις πραγματικές ανά-
γκες των καταναλωτών, όπως μπάρες, 
μπωλ γιαουρτιού, τυρί σε sticks κ.α.

Χορτοφαγικό τυρί

Το χορτοφαγικό τυρί μπορεί να παρα-
σκευάζεται με συστατικά που προέρχονται 
από λαχανικά, όπως πρωτεΐνες, λίπη και 
γάλατα (φυτικά γάλατα). Μπορεί επίσης να 
παρασκευαστεί από σπόρους, όπως σου-
σάμι, ηλίανθο, ξηρούς καρπούς (κάσιους, 
κουκουνάρι, φιστίκια, αμύγδαλα) και σόγια 
- άλλα συστατικά είναι το λάδι καρύδας, η 
διατροφική μαγιά, η ταπιόκα, το ρύζι, οι 
πατάτες και τα μπαχαρικά.

Ελληνικά τυριά με πρόσθετα

Τα τυριά με αρωματικά βότανα ή μπαχα-
ρικά υπάρχουν από παλιά στην τυροκομική 
ιστορία της Ελλάδας. Η Ήπειρος είναι μια 
περιοχή με έντονη τυροκομική δραστηριό-

τητα. Οι άνθρωποι προσπαθώντας να αξι-
οποιήσουν ό,τι τους δίνει η φύση για να 
καλύψουν τις καθημερινές τους ανάγκες 
δημιούργησαν γαστρονομικά αριστουργή-
ματα. Τυριά δηλαδή που κατά την διαδι-
κασία παραγωγής τους αναμιγνύανε στην 
τυρόμαζα διάφορα αρωματικά βότανα της 
ελληνικής φύσης όπως ρίγανη, θυμάρι, 
μάραθο κ.α. 

Αυξήσεις στα τοπικά 
γαλακτοκομικά

Ο τοπικισμός των τροφίμων έχει έρθει 
στο προσκήνιο, σε σχέση με τις διακοπές 
της αλυσίδας εφοδιασμού και τους κατα-
ναλωτές που αναζητούν φρέσκα, υψηλής 
ποιότητας γαλακτοκομικά προϊόντα. Η 
ύπαρξη τοπικών αξιώσεων στα γαλακτοκο-
μικά προϊόντα και τις εναλλακτικές λύσεις 
αποτελεί ευκαιρία να στοχεύσουμε σε μια 
πιο Premium τοποθέτηση και να υποστη-
ρίξουμε τις τοπικές φάρμες και την τοπική 
κοινότητα. Οι ετικέττες προϊόντων τοπικής 
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προέλευσης θεωρήθηκαν αξιόπιστες από 
σχεδόν το 60% των παγκόσμιων ερωτηθέ-
ντων στην έρευνα Voice of the Consumer: 
Lifestyles του Euromonitor International.

Κατηγορίες 
γαλακτοκομικών 
προϊόντων

1. Γάλα 

Το γάλα, ανάλογα με την προέλευσή του, 
κατηγοριοποιείται σε αγελαδινό, πρόβειο 
ή κατσικίσιο. Σε πιο σπάνιες περιπτώσεις 
μπορεί να προέρχεται από γάιδαρο και 
βουβάλι.

Κατηγορίες γάλακτος

 Πρόβειο γάλα

 Κατσικίσιο γάλα

 Αγελαδινό γάλα

 Βουβαλίσιο ή Βουβαλινό Γάλα

 Γάλα Γαϊδούρας 

Το γάλα ανάλογα με την περιεκτικότητά 
του σε λιπαρά, μπορεί να ταξινομηθεί 
ως εξής:

 Πλήρες γάλα: το αγελαδινό γάλα με ποσοστό 
λίπους μεταξύ 3,25%-3,50%, που διατίθεται στην 
αγορά παστεριωμένο και ομογενοποιημένο. 

 Μερικώς αποβουτυρωμένο γάλα: το “ελαφρύ” 
γάλα με ποσοστό λίπους 1%-2%. 

 Αποβουτυρωμένο γάλα: γάλα με 0% λιπαρά.

Επίσης, ανάλογα με τον τρόπο 
επεξεργασίας και συσκευασίας 
διακρίνεται σε: 

 Συμπυκνωμένο γάλα (εβαπορέ): συσκευάζε-
ται σε μεταλλικό δοχείο και διατηρείται εκτός 
ψυγείου 6 – 12 μήνες.

 Γάλα σε σκόνη: σε αυτή τη μορφή κυκλοφο-
ρούν κυρίως τα βρεφικά γάλατα. 

Ακόμα το γάλα μπορεί να 
κατηγοριοποιηθεί, ανάλογα με την 
γεύση, στα εξής:

 Ζαχαρούχο γάλα: αποτελείται από πλήρες 
αγελαδινό γάλα με προσθήκη ζάχαρης. 

 Καραμελωμένο ζαχαρούχο γάλα: είναι το ζα-
χαρούχο γάλα το οποίο βράζεται και καραμε-
λώνεται, και χρησιμοποιείται για παρασκευή 
γλυκών. 

 Σοκολατούχο γάλα: αποτελεί αγαπημένο ρό-
φημα των παιδιών και αποτελείται από γάλα 
διαφόρων ειδών και προσθήκη κακάο και ζά-
χαρης ή άλλων γλυκαντικών υλών.

Ειδικές κατηγορίες γάλακτος

Όλο και περισσότερο προβληματίζει την 
αγορά των γαλακτοκομικών προϊόντων η 
αύξηση των ανθρώπων που παρουσιάζουν 
δυσανεξία στην λακτόζη. Η δυσανεξία στην 
λακτόζη είναι η αδυναμία του οργανισμού 
να μεταβολίσει την λακτόζη, το βασικό 
σάκχαρο του γάλακτος. Αυτή η αδυναμία 
οφείλεται στην έλλειψη του ενζύμου τής 
λακτάσης και παρουσιάζεται σε μεγάλο 
μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού, καθώς 
και στην Ελλάδα.

Για τον λόγο αυτόν, έχουν δημιουργηθεί 
τα γαλακτοκομικά προϊόντα χωρίς λακτό-
ζη, που προκύπτουν με την προσθήκη λα-

κτάσης. Με τον τρόπο αυτό, διευκολύνεται 
ο μεταβολισμός του γάλακτος και συγχρό-
νως προστατεύεται ο οργανισμός από ανε-
πιθύμητα συμπτώματα. 

Το γάλα χωρίς λακτόζη περιέχει όλα τα 
θρεπτικά συστατικά και την ενεργειακή 
αξία που έχουν τα υπόλοιπα γάλατα, αλλά 
έχει διασπαστεί η λακτόζη που περιέχει, 
και έτσι αποτελεί ιδανική επιλογή για 
όσους έχουν δυσανεξία στην λακτόζη. 

Επίσης, υπάρχει ειδική κατηγορία γάλα-
κτος κατά την οποία το γάλα είναι εμπλου-
τισμένο με ασβέστιο και βιταμίνη D3, ιδα-
νικό για εγκύους ή θηλάζουσες γυναίκες. 
Τέλος, υπάρχουν και διάφορα ειδικά βρε-
φικά γάλατα. 

Φυτικά γάλατα

Η κατανάλωση τόσο του γάλακτος, όσο 
και των γαλακτοκομικών προϊόντων, τα τε-
λευταία χρόνια έχει επηρεαστεί από την 
μεταστροφή των καταναλωτών στα προϊό-
ντα φυτικής προέλευσης. 

Κάποια από τα φυτικά «γάλατα» είναι 
τα εξής:

 Γάλα καρύδας

 Γάλα αμυγδάλου

 Γάλα σόγιας 

 Γάλα βρώμης

 Γάλα ρυζιού

 Γάλα φουντουκιού

 Γάλα αρακά

2. Τυρί

Το φυσικό τυρί είναι μια τροφή που πα-
ρασκευάζεται μέσω της επεξεργασίας 
τού γάλακτος. Υπάρχουν διάφορες ποικι-
λίες τυριών, με διαφορετικές υφές, γεύ-
σεις και χρώματα και είναι μέρος αμέτρη-
των συνταγών, από πρωινό, μεσημεριανό, 
βραδινό, ή ακόμα και για διάφορα snack. 
Τα πιο γνωστά είναι η parmigiana και η 



= =40 exportnews.gr 41

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

mozzarella από την Ιταλία, το cheddar από 
την Αγγλία, το γαλλικό brie, η ολλανδική 
gouda και φυσικά η ελληνική φέτα.

Όσον αφορά στα ελληνικά τυριά, τα πε-
ρισσότερα είναι βασισμένα στο αιγοπρό-
βειο γάλα. Κάποια από τα δημοφιλέστερα 
τυριά της Ελλάδας είναι: 

 Φέτα

 Κεφαλογραβιέρα

 Κεφαλοτύρι

 Κασέρι

 Μυζήθρα

 Ανθότυρο

 Μανούρι

 Γραβιέρα

Το τυρί έχει μεγάλη διατροφική αξία για 
τον οργανισμό, καθώς περιέχει όλα τα οφέ-
λη του γάλακτος σε μεγάλη συγκέντρωση 
και είναι πιο εύπεπτο. 

Ανεβατό

Γαλοτύρι

Γραβιέρα Αγράφων

Γραβιέρα Κρήτης

Γραβιέρα Νάξου

Καλαθάκι Λήμνου

Κασέρι

Κατίκι Δομοκού

Κεφαλογραβιέρα

Κοπανιστή

Λαδοτύρι Μυτιλήνης

Μανούρι

Μετσοβόνε

Μπάτζιος

Ξυνομυζήθρα Κρήτης

Πηχτόγαλο Χανίων

Σαν Μιχάλη

Σφέλα

Φέτα

Φορμαέλα Αράχωβας Παρνασσού

Νομός Γρεβενών και
Επαρχία Βοΐου Κοζάνης

Ήπειρος, Θεσσαλία

Περιοχή Αγράφων

Κρήτη

Νάξος

Λήμνος

Μακεδονία, Θεσσαλία, Λέσβος και 
νομός Ξάνθης

Περιοχή Δομοκού

Δυτ. Μακεδονία, Ήπειρος,
Αιτωλοακαρνανία, Ευρυτανία

Κυκλάδες

Λέσβος

Θεσσαλία, Κεντρική και
Δυτική Μακεδονία

Επαρχία Μετσόβου

Θεσσαλία, Κεντρική και
Δυτική Μακεδονία

Κρήτη

Νομός Χανίων

Σύρος

Νομοί Μεσσηνίας και Λακωνίας

Μακεδονία, Θεσσαλία, Θράκη, Ήπειρος, 
Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Λέσβος

Δήμος Αράχωβας

Γάλα πρόβειο ή γίδινο ή μίγματα αυτών

Γάλα πρόβειο ή γίδινο ή μίγματα αυτών

Γάλα πρόβειο ή μίγμα πρόβειου
και γίδινου έως 30% κ.β.

Γάλα πρόβειο ή μίγμα πρόβειου
και γιδινού έως 20%κ.β.

Γάλα αγελαδινό ή μίγμα αυτού με γάλα 
πρόβειο και γίδινο έως 20% κ.β.

Γάλα αιγοπρόβειο

Γάλα πρόβειο ή μίγμα πρόβειου
και γίδινου έως 20%κ.β.

Γάλα γίδινο ή μίγμα αυτού με πρόβειο

Γάλα πρόβειο ή μίγμα πρόβειου
και γίδινου έως Ι0%κ.β.

Γάλα αγελαδινό, πρόβειο ή γίδινο

Γάλα πρόβειο ή μίγμα αυτού με γίδινο

Τυρόγαλα από πρόβειο ή γίδινο γάλα ή μίγμα 
αυτών και γάλα πρόβειο ή γίδινο ή κρέμα

Γάλα αγελαδινό ή μίγμα αυτού με γάλα 
πρόβειο και γίδινο έως 20%κ.β.

Γάλα πρόβειο ή γίδινο ή μίγματα αυτών

Τυρόγαλα από γάλα πρόβειο γίδινο
ή μίγμα αυτών

Γάλα γίδινο ή πρόβειο ή μίγματα αυτών

Γάλα αγελαδινό

Γάλα πρόβειο ή γίδινο ή μίγματα αυτών

Γάλα πρόβειο ή μίγμα πρόβειου
και γιδινού έως 30%κ.β

Γάλα γίδινο ή πρόβειο ή μίγματα αυτών

Ονομασία Τυριού ΠΟΠ
Περιοχή προέλευσης

του γάλακτος και
παραγωγής του τυριού

Είδος γάλακτος, κρέμας
και τυρογάλακτος

Επεξεργασία: DΚ Marketing Market Research & Business Analysis Dpt.
Πηγή: http://www.mydiatrofi.gr
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Το γιαούρτι παρασκευάζεται επίσης από 
το γάλα, μέσω της ζύμωσής του. Το γιαούρ-
τι είναι ιδιαίτερα δημοφιλές, κυρίως λόγω 
των θρεπτικών συστατικών που περιέχει 
και των οφελών για τον ανθρώπινο οργανι-
σμό. Είναι πλούσιο σε ασβέστιο, βιταμίνη 
Β, μαγνήσιο, φώσφορο, συμβάλλει στην 
ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, του με-
ταβολισμού και της υγείας των οστών. Επί-
σης, κάποιοι τύποι γιαουρτιών περιέχουν 
ζωντανά βακτηρίδια ή προβιοτικά τα οποία 
προσφέρουν πολλά οφέλη στην υγεία τού 
πεπτικού συστήματος, ενώ ταυτόχρονα 
ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα. 

Το γιαούρτι διακρίνεται σε 
διάφορες κατηγορίες. 

Ανάλογα με το είδος του γάλακτος κατη-
γοριοποιείται σε αγελαδινό, πρόβειο, κα-
τσικίσιο. Επίσης υπάρχουν διαφορετικά 
είδη γιαουρτιού, όπως το στραγγισμένο, με 
λιπαρά ή χωρίς λιπαρά.

Ανάλογα με το γάλα που χρησιμοποιείται 
για την παρασκευή του:

 Πρόβειο γιαούρτι από πρόβειο γάλα

 Κατσικίσιο γιαούρτι από κατσικίσιο γάλα

 Αγελαδινό γιαούρτι από αγελαδινό γάλα

 Βουβαλινό γιαούρτι από βουβαλίσιο γάλα

Ανάλογα με τη μέθοδο παρασκευής:

 Παραδοσιακό γιαούρτι: έχει πέτσα, είναι 
αγελαδινό ή πρόβειο και είναι πλήρες

 Γιαούρτι χωρίς πέτσα: πλήρες ή light

 Στραγγιστό γιαούρτι: πλήρες με πυκνή 
υφή, από αγελαδινό ή πρόβειο γάλα

 Εμπλουτισμένα γιαούρτια (με βιταμίνες, 
σίδηρο κ.λπ.)

Ανάλογα με την περιεκτικότητα σε 
λιπαρά:

 Πλήρες στραγγιστό με 10% λιπαρά

 Πλήρες κανονικό με 3-4% λιπαρά

 Light με 1-2% λιπαρά

 Άπαχο με 0% λιπαρά

Τέλος, το γιαούρτι μπορεί να καταναλωθεί 
με διάφορους τρόπους και ποικίλους συν-
δυασμούς, όπως για παράδειγμα για την 
παρασκευή επιδορπίων, παγωτού, για τζα-
τζίκι κλπ.

Βούτυρο

Το βούτυρο είναι μία λευκή ή κίτρινη λι-
παρή ουσία, το οποίο παρασκευάζεται από 
γάλα μέσω της βουτυροποίησης. Το γάλα 
που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη, συνή-
θως είναι αγελαδινό, αλλά μπορεί επίσης 
να παραχθεί από πρόβειο, κατσικίσιο, αι-
γοπρόβειο ή βουβαλίσιο γάλα. Το βούτυρο 
είναι βασικό στοιχείο διατροφής σε όλα τα 
σπίτια, καθώς οι χρήσεις του είναι αμέ-
τρητες στην παρασκευή γλυκών ή αλμυρών 
γευμάτων και snack. 

Ενώ το βούτυρο είναι ένα γαλακτοκομικό 
προϊόν, έχει ελάχιστες ποσότητες λακτόζης, 
γεγονός που το καθιστά διαφορετικό από τα 
υπόλοιπα προϊόντα τής κατηγορίας του. 

Ανάλογα με χρώμα του ταξινομείται στις 
αντίστοιχες κατηγορίες, λευκό ή κίτρινο. 
Επίσης το βούτυρο μπορεί να είναι φρέσκο, 
παστεριωμένο, ανάλατο, αλατισμένο, αρω-
ματισμένο με βότανα και μπαχαρικά, σκλη-
ρό (για μαγειρική χρήση), μαλακό (για επά-
λειψη) και λιωμένο (για ζαχαροπλαστική).

Παγωτό

Το παγωτό είναι ένα μείγμα γάλακτος, κρέ-
μας, ζάχαρης και μερικές φορές και άλλων 
συστατικών, που έχει καταψυχθεί και απο-
δίδει ένα προϊόν με απαλή, κρεμώδη και 
απολαυστική υφή, χρησιμοποιώντας ειδι-
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κές τεχνικές. Λόγω της αυξημένης κατα-
νάλωσης του παγωτού παγκοσμίως, έχουν  
αναπτυχθεί διάφορες παραλλαγές, όπως 
παγωμένη κρέμα ή παγωμένο γιαούρτι. 
Υπάρχουν διάφορα είδη παγωτού, με ποικί-
λες γεύσεις, με ζάχαρη ή χωρίς, με λιπαρά, 
με χαμηλά λιπαρά ή και καθόλου. 

Κεφίρ

Το κεφίρ ανήκει επίσης στην κατηγορία 
των γαλακτοκομικών προϊόντων. Αποτελεί 
ένα ρόφημα, το οποίο μπορεί να παραχθεί 
από οποιοδήποτε είδος γάλακτος (αγελα-
δινό, πρόβειο, κατσικίσιο, βουβαλιού). Για 
την παρασκευή του κεφίρ προστίθενται 
“σπόροι” κεφίρ μέσα στο γάλα, οι οποίοι 
ζυμώνουν τα σάκχαρα του γάλακτος. Το συ-
γκεκριμένο γαλακτοκομικό προϊόν έχει τε-
ράστια οφέλη για την υγεία, γι’ αυτό άλλω-
στε η κατανάλωσή του τα τελευταία χρόνια 
έχει αυξηθεί σημαντικά. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρ’ όλο που εί-
ναι γαλακτοκομικό προϊόν, τα επίπεδα λα-

κτόζης στο κεφίρ είναι πάρα πολύ χαμηλά, 
αφού κατά την διαδικασία παρασκευής του, 
η λακτόζη μετατρέπεται σε γαλακτικό οξύ. 

Όλα τα παραπάνω αποτελούν τα βασικά γα-
λακτοκομικά προϊόντα, ωστόσο έχοντας ως 
πρώτη ύλη το γάλα, μπορούν να παρασκευ-
αστούν πολλά ακόμα προϊόντα, snack, γλυ-
κά, ή ακόμα και ολόκληρα γεύματα. Κάποια 
από αυτά είναι οι κρέμες και το ρυζόγαλο, 
τα οποία παράγονται από φρέσκο αγελαδινό 
γάλα και λειτουργούν ως γλυκίσματα. 

Αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων

Η παγκόσμια παραγωγή γαλακτοκομικών 
τροφοδοτεί ίσως την πιο δυναμική αγορά 
βασικών προϊόντων. Το μέγεθος της πα-
γκόσμιας αγοράς γαλακτοκομικών προϊό-
ντων αποτιμήθηκε σε $ 481,7 δις το 2021 
και αναμένεται να φτάσει τα $ 640,8 δις έως 
το 2030, σημειώνοντας μέσο ετήσιο ρυθμό 
ανάπτυξης  (CAGR ) 3,2% από το 2022 έως 
το 2030

Έσοδα στον κλάδο των γαλακτοκομικών προϊόντων παγκοσμίως
Πρόβλεψη περιόδου 2022-2028

Μερίδιο αγοράς γαλακτοκομικών προϊόντων
κατά τύπο προϊόντος, 2021 (% )

Επεξεργασία:

DΚ MARKETING

Market Research & Business 

Analysis Dpt.

Πηγή:

Precedence Research (2021)

Επεξεργασία:

DΚ MARKETING

Market Research & Business 

Analysis Dpt.

Πηγή:

Precedence Research (2021)

Η αυξανόμενη ζήτηση για τα γαλακτοκομι-
κά προϊόντα οφείλεται σε διάφορους παρά-
γοντες όπως ο αυξανόμενος πληθυσμός, το 
προσωπικό διαθέσιμο εισόδημα του κατα-
ναλωτή, η ευαισθητοποίηση για την υγεία, 
η αύξηση της παραγωγής γάλακτος στις 
αναπτυσσόμενες χώρες και η αύξηση της 
κατανάλωσης τροφίμων εμπλουτισμένων 
σε πρωτεΐνες.

Τα περισσότερα έσοδα παράγονται στην Ιν-
δία, συγκεκριμένα το 2022 ανέρχονται σε 
€ 55,46 δις, ενώ  ταυτόχρονα η Ινδία είναι 
ο μεγαλύτερος παραγωγός γάλακτος στον 
κόσμο, με το 22% της παγκόσμιας παρα-
γωγής, ακολουθούμενη από τις ΗΠΑ, την 
Κίνα, το Πακιστάν και την Βραζιλία.

Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, η παγκό-
σμια παραγωγή γάλακτος αυξήθηκε κατά 
περισσότερο από 59%, φτάνοντας από 530 
εκατ. τόνους το 1988 σε 843 εκατ. τόνους 
το 2018.
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Ανά τύπο προϊόντος, το γάλα ηγείται με αξι-
οσημείωτο μερίδιο εσόδων 60,6% το 2021 
και αναμένεται να διατηρήσει την κυριαρ-
χία του καθ' όλην την περίοδο πρόβλεψης. 
Η κυριαρχία τού γάλακτος αποδίδεται στην 
αυξημένη κατανάλωση γάλακτος στα νοικο-

κυριά και σε διάφορες εμπορικές μονάδες 
σε όλον τον κόσμο. 

Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνονται οι με-
γαλύτεροι παραγωγοί τυριού παγκοσμίως, 
με την ΕΕ να βρίσκεται στην πρώτη θέση.

Μεγαλύτεροι παραγωγοί τυριού παγκοσμίως (σε χιλ. τόνους)

Επεξεργασία: DΚ MARKETING Market Research & Business Analysis Dpt.

Πηγή: : Statista (2022)

Ευρωπαϊκή Αγορά 

Στην ΕΕ η Γερμανία αποτελεί τον μεγαλύ-
τερο παραγωγό γάλακτος, με παραγωγή 
άνω των 32 εκατομμυρίων τόνων αγελαδι-
νού γάλακτος το 2020. Σχετικά με την κα-
τανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων στην 
Γερμανία, το 2021 έφτασε στους 7 εκατ. 
τόνους. Η γερμανική αγορά είναι μακράν η 
μεγαλύτερη αγορά για εξαγωγές φέτας. Σε 
όρους αξίας, η γερμανική αγορά απορρό-
φησε κατά την εξαετία 2007-2012 σχεδόν 
το ένα τρίτο των εξαγωγών φέτας.

Άλλοι μεγάλοι παραγωγοί γάλακτος της 
ΕΕ ήταν η Γαλλία με σχεδόν 25 εκατομμύ-
ρια τόνους και η Ολλανδία με περίπου 14 
εκατομμύρια τόνους. Το 2020, η παραγωγή 
γάλακτος στην ΕΕ (πλην του Λουξεμβούρ-
γου) έφτασε σε νέα κορύφωση με 145 εκα-
τομμύρια τόνους. Σε σύγκριση με το προη-
γούμενο έτος, αυτό αντιπροσώπευε αύξηση 
της παραγωγής σχεδόν 2%.

Ελληνική αγορά 

Η Ελλάδα έχει μακρά παράδοση στον κλά-
δο της κτηνοτροφίας, ειδικά στον τομέα τον 
μηρυκαστικών (αιγοπροβατοτροφία), με 
τον τομέα αυτόν να συμβάλλει σημαντικά 
στην  εθνική οικονομία. Σύμφωνα με έρευ-
νες, 115.000 οικογένειες ασχολούνται με 
την κτηνοτροφία και  σχεδόν 300.000 άτο-
μα εργάζονται σε αυτόν τον κλάδο. Αξίζει 
να σημειωθεί βέβαια ότι η Ελλάδα ηγείται 
στην παραγωγή πρόβειου και κατσικίσιου 
γάλακτος, σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Βασικό χαρακτηριστικό του κλάδου είναι ο 
μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων, οι οποίες 
κατά κύριο λόγο είναι μικρές παραγωγικές 

μονάδες που απευθύνονται στην τοπική 
αγορά. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, 
στην Ελλάδα υπάρχουν σε σύνολο 973 επι-
χειρήσεις γαλακτοκομικών προϊόντων, 
ενώ ο αριθμός των επιχειρήσεων που δρα-
στηριοποιούνται στην παραγωγή τυροκομι-
κών προϊόντων φτάνει στις 605 επιχειρή-
σεις, οι περισσότερες από τις οποίες (340) 
είναι μικρού μεγέθους με ετήσια παραγωγή 
κάτω των 100 τόνων εκάστη.

Στα παρακάτω διαγράμματα φαίνεται ανα-
λυτικά η ετήσια παραγωγή γάλακτος στην 
Ελλάδα το διάστημα 2011 – 2020, για κάθε 
κατηγορία (αγελαδινό, κατσικίσιο, πρό-
βειο). Το μεγαλύτερο μέρος τής παραγω-
γής αφορά αγελαδινό γάλα, η παραγωγή 
τού οποίου το 2020 έφτασε τους 650.672 
τόνους σημειώνοντας αύξηση 3% από το 
2019. Κατά την περίοδο της κρίσης (2014  
– 2016) η παραγωγή είχε συρρικνωθεί, ενώ 
από το 2017 και έπειτα σημείωσε ξανά ανο-
δική πορεία. 
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Ετήσια παραγωγή αγελαδινού γάλακτος 2011 – 2020 (σε τόνους)

Ετήσια παραγωγή πρόβειου γάλακτος 2011 – 2020 (σε τόνους)
Επεξεργασία: DΚ MARKETING Market Research & Business Analysis Dpt.

Πηγή: : Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός (ΕΛΓΟ) (2021)

Επεξεργασία: DΚ MARKETING Market Research & Business Analysis Dpt.

Πηγή: : Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός (ΕΛΓΟ) (2021)

Όσον αφορά στην παραγωγή πρόβειου γάλακτος, την τελευταία δεκαετία έχει μία σταθερή 
πορεία, σημειώνοντας συνολική αύξηση 35% από το 2011 έως το 2020, φτάνοντας από 
522.744 τόνους σχεδόν στους 700.000.
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Ετήσια παραγωγή κατσικίσιου γάλακτος 2011 – 2020 (σε τόνους) Εξέλιξη του αριθμού παραγωγών ανά κατηγορία προϊόντος
το διάστημα 2011–2020

Επεξεργασία: DΚ MARKETING Market Research & Business Analysis Dpt.

Πηγή: : Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός (ΕΛΓΟ) (2021)
Επεξεργασία: DΚ MARKETING Market Research & Business Analysis Dpt.

Πηγή: : Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός (ΕΛΓΟ) (2021)

Η παραγωγή κατσι-
κίσιου γάλακτος εί-
ναι αρκετά μικρότερη 
συγκριτικά με τις δύο 
προηγούμενες κατη-
γορίες, με την συνολι-
κή παραγωγή το 2020 
να αγγίζει περίπου 
τους 156 χιλ. τόνους, 
σημειώνοντας 9% 
αύξηση από το προη-
γούμενο έτος. 

Τέλος, αναφορικά με 
το βουβαλίσιο γάλα, 
η παραγωγή του στην 
Ελλάδα είναι αρκετά 
μικρή, συγκεκριμένα 
το 2020 ήταν μόλις 90 
τόνους.

Στο παραπάνω διάγραμμα φαίνεται ο αριθ-
μός των παραγωγών αγελαδινού, κατσικί-
σιου και πρόβειου γάλακτος αντίστοιχα. 
Οι παραγωγοί του βουβαλίσιου γάλακτος 
δεν εμφανίζονται στο διάγραμμα, καθώς 
για όλα τα έτη είναι λιγότεροι από 10. Οι 
περισσότεροι παραγωγοί δραστηριοποι-
ούνται στον τομέα τού πρόβειου γάλακτος, 
αγγίζοντας το 2020 περίπου τους 40.000. 
Αντίστοιχα,  στην παραγωγή κατσικίσιου 
γάλακτος απασχολούνται περίπου 15.000 
παραγωγοί, ενώ με το αγελαδινό γάλα 
ασχολείται ένας μικρός αριθμός παραγω-
γών, της τάξεως των 2.500 περίπου. Μά-
λιστα, οι παραγωγοί αγελαδινού γάλακτος 
έχουν συρρικνωθεί σημαντικά την τελευ-
ταία δεκαετία, καθώς από 4.000 μειώθη-
καν σχεδόν κατά το ήμισυ. 
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Εξαγωγές

Τα έσοδα της Ελλάδας στον τομέα 
τού γάλακτος ανέρχονται σε € 690 
εκατ. το 2022, ενώ αναμένεται  πως 
η αγορά θα αυξάνεται ετησίως κατά 
1,73% (CAGR 2022-2027). Σχετικά 
με τον όγκο γαλακτοκομικών προϊό-
ντων και αυγών, αναμένεται να ανέλ-
θει σε 753,4 mkg έως το 2027, ενώ 
το 2023 προβλέπεται αύξηση όγκου 
κατά 1,5%. 

Η κατά κεφαλήν κατανάλωση Γα-
λακτοκομικών Προϊόντων & Αυγών 
αναμένεται να ανέλθει σε 68,5 κιλά 
το 2022.

Οι συνολικές εξαγωγές τής κατηγορίας 
ακολουθούν ανοδική πορεία για το διά-
στημα 2015-2021. Πιο συγκεκριμένα, αυ-
ξάνονται με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 
9%, ενώ το 2021 υπέστησαν συνολική αύ-
ξηση ύψους 15% σε όρους αξίας. Αξίζει 
να σημειωθεί, ότι αυτό δεν συνεπάγεται 

αναγκαστικά την αύξηση του όγκου των 
εξαγωγών, καθώς το εν λόγω έτος κατα-
γράφηκαν μεγάλες αυξήσεις στις τιμές 
πολλών παραμέτρων που σχετίζονται με 
την εφοδιαστική αλυσίδα και την αλυσίδα 
αξίας των προϊόντων.

Το μεγαλύτερο μέρος των ελληνικών γαλα-
κτοκομικών προϊόντων εξάγεται σε χώρες 
της Ευρώπης. Συγκεκριμένα το 72% (μέ-
σος όρος) των εξαγωγών την περίοδο 2015 
– 2021, προοριζόταν για την Ευρώπη.

Παρακάτω παρουσιάζονται  οι σημαντι-
κότεροι εταίροι, ιεραρχημένοι βάσει τής 
μέσης αξίας εξαγωγών που σημειώθηκαν 
από την Ελλάδα προς αυτούς, το διάστημα 
2015-2021.

Όπως φαίνεται, η αγορά της Γερμανίας συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό γαλακτοκο-
μικών προϊόντων της Ελλάδας. Ακολουθεί η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, με εισαγω-
γές άνω των € 100 εκατ. 

Πορεία συνολικών εξαγωγών γαλακτοκομικών προϊόντων στην Ελλάδα 
2015-2021 (σε εκατ. €)

Εξαγωγικοί εταίροι Ελλάδας 2015-2021 (σε εκατ. €)

Επεξεργασία: DΚ MARKETING Market Research & Business Analysis Dpt.

Πηγή: : ITC (2022)

Επεξεργασία: DΚ MARKETING Market Research & Business Analysis Dpt.

Πηγή: : ITC (2022)
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Παρακάτω εμφανίζονται οι εξαγωγές τής Ελλάδας ανά κατηγορία. 

Όσον αφορά στις 
κατηγορίες γαλα-
κτοκομικών προϊ-
όντων που εξάγει 

η Ελλάδα, φαίνεται 
πως το τυρί και 

το πηγμένο γάλα 
βρίσκεται στην κο-
ρυφή, με εξαγωγές 

για το 2021
€ 603,9 εκατ.

Εξαγωγές Ελλάδας ανά κατηγορία 2021 (σε εκατ. €)

Αναλυτικά οι κατηγορίες:

Επεξεργασία: DΚ MARKETING Market Research & Business Analysis Dpt.

Πηγή: : ITC (2022)

Τυρί και πηγμένο γάλα

Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και κρέμα γάλακτος, γιαούρτι,
κεφίρ και άλλα ζυμωμένα ή οξινισμένα γάλατα

Μέλι

Ορός γάλακτος, έστω και συμπυκνωμένος ή μη ή με προσθήκη ζάχαρης
ή άλλων γλυκαντικών υλών

Γάλα και κρέμα γάλακτος, συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης
ή άλλων γλυκαντικών υλών

Γάλα και κρέμα γάλακτος, μη συμπυκνωμένα ούτε με προσθήκη ζάχαρης
ή άλλων γλυκαντικών υλών

Βούτυρο και άλλα λίπη και έλαια που προέρχονται από το γάλα

Αυγά (αυγά πτηνών, με κέλυφος, νωπά, διατηρημένα ή μαγειρεμένα) / Αυγά πτηνών,
χωρίς κέλυφος, και κρόκοι αυγών, νωπά, αποξηραμένα, μαγειρεμένα στον ατμό

ή βρασμένα / Αυγά χελωνών, φωλιές πτηνών και άλλα βρώσιμα προϊόντα
ζωικής προέλευσης

65,5%

25,67%

2,8%

1,98%

1,93%

1,15%

0,67%

0,59%
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Συμπέρασμα
Ο κλάδος της γαλακτοβιομηχανίας 
συμβάλλει σημαντικά στην οικονομική 
δραστηριότητα της χώρας και κατέχει 
ηγετική θέση στον ευρύτερο κλάδο 
των τροφίμων. Ο κλάδος αποτελείται 
από σημαντικό αριθμό παραγωγικών 
επιχειρήσεων και από συνεταιριστικές 
οργανώσεις που ασχολούνται σε τοπι-
κό επίπεδο.

Ο συγκεκριμένος κλάδος χαρακτηρί-
ζεται από συνεχή άνοδο όσον αφορά 
στην κατανάλωση των προϊόντων που 
διαθέτει, και συνεχή βελτίωση όσον 
αφορά στην ποιότητα αυτών. Η ανά-
πτυξη αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο 
στις νέες τάσεις που επικρατούν στην 
αγορά, όπως η έμφαση που δίνουν 
πλέον οι καταναλωτές στην υγεία τους 
και στην σωματική τους ευεξία, στην 
συνολική βιωσιμότητα καθώς και στις 
νέες τεχνολογικές εξελίξεις που έχουν 
προκύψει. 

Παρ’ όλο που ο τομέας των γαλακτο-
κομικών προϊόντων στην Ελλάδα χα-
ρακτηρίζεται ως ολιγοπώλιο, καθώς 
το μερίδιο αγοράς των τεσσάρων μεγα-
λύτερων επιχειρήσεων (ΔΕΛΤΑ, ΦΑΓΕ, 
FRIESLAND, ΜΕΒΓΑΛ) ξεπερνάει το 
76%, οι μικρές τοπικές επιχειρήσεις, 
οι οποίες δίνουν μεγάλη σημασία στην 
ποιότητα και παρέχουν φρέσκα, πα-
ραδοσιακά προϊόντα φαίνεται πως θα 
κερδίσουν σύντομα σημαντικό έδαφος 
και μπορούν να επεκτείνουν πολύ την 
δραστηριότητά τους, αυξάνοντας το 
μερίδιο που καταλαμβάνουν στην αγο-
ρά των γαλακτοκομικών. 
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