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Διεθνής έκθεση τροφίμων και ποτών Anuga 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πραγματοποιήθηκε στις 8-12 Οκτωβρίου 2011 στην Κολωνία η 31η διεθνής έκθεση τροφίμων και 
ποτών Anuga 2011.  
 
Περιγραφή της έκθεσης  
 
Η έκθεση Anuga πραγματοποιείται ανά διετία και είναι η μεγαλύτερη παγκοσμίως διεθνής έκθεση 
τροφίμων και ποτών.  
 
Φέτος η έκθεση συγκέντρωσε 6.596 εκθέτες από 100 χώρες και 155.000 επισκέπτες από 187 
χώρες, ενώ καταλάμβανε χώρο 284.000 τ.μ.. Τα βασικά μεγέθη της έκθεσης σημείωσαν άνοδο σε 
σχέση με την προηγούμενη διοργάνωση το 2009, επανερχόμενα έτσι στα επίπεδα του 2007. Ο 
διεθνής χαρακτήρας της έκθεσης ήταν και φέτος εντονότατος, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των 
εκθετών (86%) προερχόταν από το εξωτερικό, όπως επίσης και το μεγαλύτερο μέρος των 
επισκεπτών (62%), με ιδιαίτερη άνοδο να παρατηρείται από Ανατολική Ευρώπη, Λατινική 
Αμερική, και Ασία.  
 
Τιμώμενη χώρα της έκθεσης ήταν φέτος η Ιταλία. Υπενθυμίζεται ότι ο θεσμός της τιμώμενης 
χώρας στην Anuga ξεκίνησε το 2007 με την Ταϊλάνδη και ακολούθησε το 2009 η Τουρκία.    
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Η έκθεση, όπως και τις προηγούμενες χρονιές, ήταν χωρισμένη σε 10 επιμέρους θεματικές 
ενότητες. Τον πυρήνα της έκθεσης αποτέλεσαν και φέτος τα προϊόντα fine food, με το ήμισυ των 
συμμετεχόντων εκθετών να συμπεριλαμβάνονται σε αυτή την κατηγορία (ελαιόλαδο, ελιές, 
παρασκευάσματα φρούτων και λαχανικών κ.ά.).  
 
Θεματική ενότητα Εκθέτες 
Anuga Fine Food 3.410  
Anuga Meat 814 
Anuga Drinks  504 
Anuga Frozen Food 494 
Anuga Bread & Bakery, Hot Beverages 385 
Anuga Dairy 365 
Anuga Organic 261 
Anuga Food Service, Anuga Retail Tec 210 
Anuga Chilled & Fresh Food 153 
Anuga 2011 6.596 
 
Πολύ σημαντικές ενότητες της έκθεσης είναι ακόμα αυτές που αφορούν αλλαντικά /κρέας, 
κατεψυγμένα προϊόντα και γαλακτοκομικά.  
 
Συγκεκριμένα, στην Anuga Dairy συμμετείχαν πολλές σημαντικές γερμανικές εταιρείες 
γαλακτοκομικών, όπως η νεοσυσταθείσα - μετά τη συγχώνευση Humana και Nordmilch – DMK 
Deutsches Milchkontor, καθώς και οι Hochwald, Bayernland, Bergader, Bauer, Garmo και 
Rücker. Συμμετείχαν επίσης γνωστές ευρωπαϊκές εταιρείες, πχ. Friesland Campina, Emmi, 
Nordex, Solo Italia, ενώ υπήρχαν επίσης  
- περίπτερο του AFIDOP– Associazione Formaggi Italiani Denominazione d’Origine Protetta 

για την προβολή των ΠΟΠ ιταλικών τυριών  
- περίπτερο για την προβολή των βουλγαρικών τυροκομικών προϊόντων Kashkaval και Sirene, 

στο πλαίσιο δράσεων με την ονομασία Europäisches Milcherbe – European Dairy Heritage, 
που πραγματοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βουλγαρίας, 
βλ. http://european-dairy.com/  

Είναι αξιοσημείωτο πάντως ότι φέτος από την Anuga Dairy απουσίασαν οι μεγαλύτερες 
ευρωπαϊκές εταιρείες Lactalis και Arla, ενώ συμμετείχαν σε παλαιότερες διοργανώσεις της 
έκθεσης- η μεν Lactalis μέχρι και το 2009, η δε Arla μέχρι και το 2007.  
 
Σε ότι αφορά την Anuga Drinks, σημειώνεται ότι αφορά κατά κύριο λόγο χυμούς, αναψυκτικά 
και energy drinks, ενώ η παρουσία οίνων/οινοπνευματωδών είναι περιορισμένη, καθώς στον 
τομέα αυτό σημαντικότερη γερμανική έκθεση είναι η ProWein που πραγματοποιείται κάθε χρόνο 
στο Ντύσσελντορφ.  
 
H θεματική ενότητα Anuga Food Service είχε φέτος ελαφρά διαφοροποιημένο χαρακτήρα σε 
σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, στο πλαίσιο των προσπαθειών των διοργανωτών να 
προσελκύσουν περισσότερους επισκέπτες από το χώρο της εστίασης / catering, από όπου 
προέρχεται μέχρι τώρα μόλις 1 στους 10. Για το λόγο αυτό, στην θεματική αυτή ενότητα 
συμπεριλήφθηκαν φέτος-  πέραν του τεχνικού και λοιπού εξοπλισμού για την εστίαση - και 
τρόφιμα/ποτά.  
 
Η επόμενη Anuga θα πραγματοποιηθεί στις 5-9 Οκτωβρίου 2013, ενώ τον Ιούνιο του 2012 θα 
διοργανωθεί για πρώτη φορά στην Κολωνία η έκθεση Gusto Italia http://www.gustoitalia.biz/ 
αποκλειστικά για ιταλικά προϊόντα και με στόχευση στους αγοραστές του γερμανόφωνου χώρου 
(Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία) και των χωρών Benelux.   
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Προέλευση εκθετών και ελληνική συμμετοχή  
 
Η μεγαλύτερη αριθμητικά συμμετοχή στη φετινή Anuga ήταν, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, 
η Ιταλία: ο αριθμός των περιπτέρων ιταλικών εταιρειών υπερέβη και φέτος τα 1.000: 
συγκεριμένα, ανήλθε σε 1.057, ξεπερνώντας ακόμα και τον αριθμό των περιπτέρων της 
διοργανώτριας χώρας Γερμανίας (894 εκθέτες). 
 
Η τρίτη μεγαλύτερη συμμετοχή – και κατά τη γνώμη μας εντυπωσιακότερη από της τιμώμενης 
χώρας Ιταλίας από πλευράς σχεδιασμού περιπτέρων – ήταν η Ισπανία, με 467 περίπτερα, έναντι 
388 στην προηγούμενη διοργάνωση το 2009.  Το μεγαλύτερο πλήθος των Ισπανών εκθετών 
συμμετείχε εντός των συλλογικών περιπτέρων. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ισπανικής 
συμμετοχής ήταν η ύπαρξη πέραν των συλλογικών περιπτέρων για το σύνολο της χώρας και 
πολλών επιμέρους συλλογικών περιπτέρων, τόσο για τις αυτόνομες περιοχές της Ισπανίας, 
Καταλωνία, Γαλικία και Χώρα των Βάσκων, όσο και περιφερειών: Ανδαλουσία, Εξτρεμαδούρα, 
Βαλένσια.  
 
Χώρα  Εκθέτες 
Ιταλία 1.057 
Γερμανία 894 
Ισπανία 467 
Κίνα 407 
Γαλλία 262 
Ολλανδία 214 
Ελλάδα 211 
Βέλγιο 208 
Τουρκία 197 
ΗΠΑ 165 
Ταϊλάνδη 162 
Πολωνία 130 
ΗΒ 127 
Αυστρία 124 
Αργεντινή  110 
Anuga 2011 6.596 
 
Η ελληνική συμμετοχή αριθμούσε φέτος 211 εκθέτες, οι περισσότεροι εκ των οποίων (180) εντός 
των περιπτέρων του ΟΠΕ, με νέα σχεδίαση και το νέο brand “Taste like Greece” . Κατά την 
πρακτική και άλλων χωρών με μεγάλο αριθμό συμμετοχών στην έκθεση, περίπτερα του ΟΠΕ 
υπήρχαν σε πέντε επιμέρους θεματικές ενότητες: fine food, γαλακτοκομικά, ποτά, 
αρτοσκευάσματα και κατεψυγμένα προϊόντα. Το μεγαλύτερο μέρος των εκθετών ήταν 
συγκεντρωμένο στο τμήμα fine food, όπου συμμετείχαν και τα επιμελητήρια Αχαΐας, Χαλκιδικής, 
Φθιώτιδας, Καβάλας, Λάρισας καθώς και η περιφέρεια Κρήτης, και το Δίκτυο Κρητικού 
Ελαιολάδου. Στο τμήμα fine food βρισκόταν επίσης και το εστιατόριο του ΟΠΕ, που προσέφερε 
κάθε μέρα εδέσματα από διαφορετικές περιοχές της χώρας μας. Στο χώρο αυτό 
πραγματοποιήθηκαν και παρουσιάσεις ελαιολάδου από τον ΣΕΒΙΤΕΛ στο πλαίσιο του 
προγράμματος Κότινος.  
 
Σημειώνεται ακόμα η συμμετοχή της «Νήσων Γη» http://www.nissongi.gr/, προγράμματος 
προώθησης των ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντων, με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ και της Ελλάδας, όπου 
συμμετέχουν:  

- η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου (ΠΟΠ Μαστίχα Χίου, ΠΟΠ Τσίχλα Χίου, ΠΟΠ 
Μαστιχέλαιο)  

- η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ζακύνθου (ΠΓΕ ελαιόλαδο Ζακύνθου) και 
- η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου (ΠΟΠ γραβιέρα Νάξου) 
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Οι Έλληνες εκθέτες εξέφρασαν σε γενικές γραμμές την ικανοποίησή τους από την προσέλευση 
πλήθους επισκεπτών, επισημαίνοντας ότι τη φετινή έκθεση επισκέφθηκαν και πάλι εμπορικοί 
επισκέπτες που είχαν απουσιάσει τα προηγούμενα χρόνια και ότι θα μπορούσε κανείς να τη 
χαρακτηρίσει ως «την καλύτερη Anuga των τελευταίων ετών».  
 
Ιδιαίτερα ελπιδοφόρο είναι επίσης το γεγονός, ότι υπήρξε θετική ανταπόκριση των επισκεπτών – 
και σε ορισμένες περιπτώσεις και παραγγελίες κατά τη διάρκεια της έκθεσης –  

- σε νέους εκθέτες - ελληνικές εταιρείες  που συμμετείχαν για πρώτη φορά στην έκθεση,  
- σε νέα προϊόντα – καινοτομίες, ελληνικών εταιρειών που ήδη διαθέτουν παρουσία στη 

γερμανική αγορά και συμμετέχουν κατά σύστημα στην Anuga 
- σε νέες κατηγορίες προϊόντων που παράγει η χώρα μας, αλλά δεν έχουν μέχρι στιγμής 

τοποθετηθεί στο γερμανικό λιανεμπόριο  
 
Διαγωνισμοί, εκδηλώσεις και σεμινάρια   
 
Κατά τη διάρκεια της φετινής Anuga πραγματοποιήθηκαν πλήθος εκδηλώσεων, ομιλιών και 
διαγωνισμών. Ιδιαίτερης αναφοράς χρήζουν κατά τη γνώμη μας οι διαγωνισμoί Ecotrophelia και 
Taste 11, που επικεντρώνονται στις καινοτομίες στο χώρο των τροφίμων.   
 
Ecotrophelia http://www.ecotrophelia.eu/: για πρώτη φορά φέτος ο διαγωνισμός Ecotrophelia 
πραγματοποιήθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τη συμμετοχή 12 χωρών. Ο διαγωνισμός αφορά την 
ανάπτυξη οικολογικών καινοτόμων προϊόντων από φοιτητές όλων των βαθμίδων και η τελική 
φάση του έλαβε χώρα στην Anuga στις 10 Οκτωβρίου. Το χρυσό μετάλλιο Ecotrophelia Europe 
GOLD απέσπασε η ελληνική ομάδα για τη δημιουργία του προϊόντος “Da Vero Eco Seafood 
Cold Cuts”, προϊόντος που αξιοποιεί τα υπόλοιπα της κατεργασίας ιχθυηρών. Υπενθυμίζουμε ότι 
η ελληνική ομάδα αποτελείται από φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου, και εκπροσώπησε τη χώρα μας, καθώς επικράτησε στις δύο φάσεις 
επιλογής που πραγματοποίησε σε εθνικό επίπεδο ο ΣΕΒΤ. Τη δεύτερη θέση στο διαγωνισμό 
κατέκτησε η γαλλική ομάδα με το καινοτομικό προϊόν Twin Choc – επιδόρπιο μους σοκολάτας 
και κέικ σοκολάτας, ενώ το χάλκινο μετάλλιο πήρε η ομάδα της Σλοβενίας με το Crynchy Milly – 
δημητριακά για πρωινό, με βάση το κεχρί (millet).  
 
Taste 11: πριν από την έναρξη της φετινής Anuga, μια κριτική επιτροπή αποτελούμενη από 
δημοσιογράφους του χώρου των τροφίμων/ποτών επέλεξε μεταξύ 1.200 νέων προϊόντων τις 54 
καινοτομίες που ξεχώρισαν με βάση κυρίως τα κριτήρια της ποιότητας, πρωτοτυπίας, 
συσκευασίας και φιλικότητας προς το χρήστη.  Τα προϊόντα εκτέθηκαν σε ειδικό χώρο της 
έκθεσης καθ’όλη τη διάρκεια της και μεταξύ αυτών συμπεριλαμβανόταν και το κατεψυγμένο 
Ραδίκι Σαλάτα από την Πέλλα της Alterra S.A.  
 
Αναφέρουμε ακόμα:  
1. το συνέδριο Food Security που διοργανώθηκε από το Global Forum for Food and Agriculture 

Berlin http://www.gffa-berlin.de/en.html και την πρωτοβουλία Business Leaders  
2. τον διαγωνισμό Koch des Jahres http://www.kochdesjahres.de/ για την ανάδειξη του 

καλύτερου Γερμανού chef, που ολοκληρώθηκε στις 10 Οκτωβρίου στην Anuga  
3. το 4ο γερμανο-τουρκικό φόρουμ για τα τρόφιμα http://www.dtfood.org/  
4. το Wine Special εντός της Anuga Foodservice, ζώνη γευσιγνωσίας και παρουσιάσεις με 

επικεφαλής τον Markus Del Monego  
5. το σεμινάριο «Αειφόρος αλιεία και περιβαλλοντικά ορθές ιχθυοκαλλιέργειες» - “Nachhaltiger 

Seefisch und umweltveträgliche Aquakultur”, που διοργάνωσε ο ομοσπονδιακός σύνδεσμος 
του γερμανικού λιανεμπορίου τροφίμων BVL, με στόχο την ενημέρωση των 
εμπόρων/αγοραστών αλυσίδων λιανικής για τα αποθέματα αλιευμάτων ανά περιοχή και για τις 
προσπάθειες πιστοποίησης των ιχθυοκαλλιεργειών με βάση περιβαλλοντικά κριτήρια  
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Ομιλίες κατά την έναρξη της Anuga   
 
Την έναρξη της έκθεσης Anuga 2011 χαιρέτησαν ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Guido 
Westerwelle, o υπουργός Γεωργίας και Τροφίμων της τιμώμενης χώρας Ιταλίας Francesco 
Saverio Romano, ο επικεφαλής του Συνδέσμου της Γερμανικής Βιομηχανίας Τροφίμων BVE 
Jürgen Abraham καθώς και ο πρόεδρος του ομοσπονδιακού σύνδεσμου του γερμανικού 
λιανεμπορίου τροφίμων BVL Friedhelm Dornseifer.  
 
Η ομιλία του Υπουργού Εξωτερικών Guido Westerwelle κινήθηκε σε τρεις βασικούς άξονες:  
- αναγκαιότητα υποστήριξης της ενότητας της Ευρώπης, σε μια εποχή που σε όλο τον κόσμο 

παρατηρούνται τάσεις ενοποίησης (πχ. ASEAN) 
- αναγκαιότητα υποστήριξης των μικρομεσαίων γερμανικών επιχειρήσεων, που αποτελούν τη 

βάση της γερμανικής οικονομίας, και της εξωστρέφειας αυτών, αφενός μέσω του δικτύου των 
γερμανικών επιμελητηρίων στο εξωτερικό (ΑΗΚ), αφετέρου μέσω των διπλωματικών αρχών 
της χώρας (σ.σ. σε συνέντευξη του πριν την έναρξη της έκθεσης στην εγκυρότατη 
Lebensmittel Ζeitung o Westerwelle αναφέρεται στη στελέχωση των αρχών εξωτερικού με 
ειδικούς επί αγροτικών θεμάτων σε 16 αγορές – στόχους για τη γερμανική βιομηχανία 
τροφίμων)  

- αναγκαιότητα να υπάρξει συνειδητοποίηση της υπάρχουσας ευημερίας στη Γερμανία, και 
ευρύτερα στην Ευρώπη – ευημερίας που γίνεται αντιληπτή και στο χώρο των τροφίμων, 
καθώς πληθώρα προϊόντων από το εξωτερικό είναι διαθέσιμα σήμερα στους καταναλωτές.  

 
Σημαντικότερο σημείο της ομιλίας του επικεφαλής του Συνδέσμου της Γερμανικής Βιομηχανίας 
Τροφίμων BVE Jürgen Abraham ήταν η θέση του περί ευθύνης των βιομηχανιών τροφίμων στα 
θέματα ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων – σε αντιδιαστολή με την πεποίθηση πολλών ότι η 
ευθύνη ανήκει στο κράτος και στους μηχανισμούς ελέγχου που διαθέτει.  
 
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ομοσπονδιακού σύνδεσμου του γερμανικού λιανεμπορίου 
τροφίμων BVL Friedhelm Dornseifer ισχυρίστηκε ότι ο βαθμός συγκέντρωσης στο γερμανικό 
λιανεμπόριο δεν είναι τόσο υψηλός, όσο συχνά αναφέρεται (τρία τέταρτα της αγοράς σε πέντε 
ομίλους), ότι οι δομές στο γερμανικό λιανεμπόριο είναι υγιείς και ότι παρά τις περί του αντιθέτου 
προβλέψεις δεν θα υπάρξει πλήρης επικράτηση των discounters στην αγορά. Εξέφρασε ακόμα την 
αντίθεσή του τόσο σε ενδεχόμενη επισήμανση τροφίμων με το χρωματικό σχήμα 
κόκκινο/κίτρινο/πράσινο, όσο και στη λειτουργία της ιστοσελίδας «καταγγελιών» 
Lebensmittelklarheit του συλλόγου προστασίας καταναλωτών με την υποστήριξη του αρμόδιου 
ομοσπονδιακού υπουργείου BMELV http://www.lebensmittelklarheit.de/, θεωρώντας ότι οδηγούν 
σε στιγματισμό εταιρειών και προϊόντων, χωρίς κανένα όφελος για τον καταναλωτή.  
 
Υπενθυμίζουμε ότι η ιστοσελίδα Lebensmittelklarheit ξεκίνησε τη λειτουργία τους το καλοκαίρι 
του 2011 και περιέχει ήδη μια «καταγγελία» άμεσου ελληνικού ενδιαφέροντος, σχετικά με την 
παραπλάνηση καταναλωτών σε ότι αφορά τη γεωγραφική προέλευση του προϊόντος Patros, 
γερμανικού αγελαδινού τυριού με σχέδια στη συσκευασία που παραπέμπουν στην Ελλάδα.  
 

 
 
 

Συντάκτις: Αντιγόνη Μαριόλη, Γραμματέας ΟΕΥ Β΄  


