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 HaciendasBio: τα βιολογικά τρόφιμα που καταναλώνονται από τους millenials 

Η εταιρεία που προέρχεται από την αυτόνομη ισπανική κοινότητα Εξτρεμαδούρα, είναι 

αφιερωμένη στη βιώσιμη γεωργία και στην υψηλή περίοδο παραγωγής απασχολεί 1.000 

άτομα, ενώ παράγει ποικιλία 68 φρούτων και λαχανικών, τα οποία εξάγονται σε 15 χώρες.  

Η αναζήτηση βιολογικών προϊόντων στις αγορές αυξάνεται ολοένα και η κατανάλωσή τους 

ανθεί στην Ισπανία. Αυτό συμβαίνει χάρη στους millenials (αποτελούν κατά κύριο λόγο 

όσους έχουν γεννηθεί μεταξύ 1980 και 2000), οι οποίοι φαίνονται να ανησυχούν 

περισσότερο για την υγεία και την ευημερία από τους προκατόχους τους. Το μέλλον για 

την αγορά βιολογικών προϊόντων είναι πολλά υποσχόμενο, αφού η τρέχουσα κατανάλωση 

φθάνει τα 1,5 εκ. ευρώ, ενώ έως το 2020 θα μπορούσε να φθάσει τα 12,182 εκ. ευρώ, 

σύμφωνα με τη διεθνή συμβουλευτική εταιρεία Everis. 

Λόγω της έλλειψης ενημέρωσης που υπήρχε στον τομέα αυτό πριν από 15 έτη, ο κ. José 

Ramón Rituerto, ο οποίος είναι μηχανικός στο επάγγελμα, αποφάσισε να μελετήσει σε 

βάθος την οικολογία. Σε αυτό το πλαίσιο, γεννήθηκε η ιδέα της εταιρείας HaciendasBio. Ο 

κ. Paco Casallo, ο οποίος είχε ήδη μεγάλη εμπειρία στον κλάδο, καθώς εργαζόταν για τον 

ισχυρό Ισπανό εισαγωγέα και διανομέα φρούτων Bargosa, έκανε την πρόταση να 

ιδρύσουν την επιχείρηση το 2003.  

Οι ιδρυτές αναφέρουν ότι η πρώτη φυτεία άρχισε να αναπτύσσεται το 2004, μετά από 

πολλές δοκιμές και σαφώς λάθη. Τονίζουν ότι το ξεκίνημα δεν ήταν εύκολο και πως αν και 

το άξιζε, δεν είναι σίγουροι ότι θα το επαναλάμβαναν. Για το ξεκίνημα, χρειάστηκε ένα 

κεφάλαιο ύψους 500 χιλ. ευρώ και για τα πρώτα δύο χρόνια το μέλλον ήταν αμφίβολο, 

αφού όπως τονίζουν οι δύο συνέταιροι, στον τομέα της γεωργίας χρειάζεται προσπάθεια 

και η τύχη παίζει μεγάλο ρόλο. 

Η πρώτη αγορά για την εταιρεία ήταν η Γερμανία, η οποία αγόραζε εξ αρχής όλη την 

παραγωγή και όσο αυτή μεγάλωνε, τόσο αυξανόταν και η ζήτηση μέχρι που έφθασαν σε 

ένα σημείο κορεσμού. Αυτό τους οδήγησε το 2010 να επαναπροσδιορίσουν τη θέση τους 

στην αγορά, οπότε και κατέληξαν ότι δεν έχει σημασία η ποσότητα, αλλά η ποιότητα, η 

φυσική ανάπτυξη και η αυστηρότητα της παραγωγής. 

Το 2007, ο κ. Rituerto πώλησε το μεγαλύτερο μέρος των μετοχών της HaciendasBio στον 

κ. Casallo, διατηρώντας μόνο το 2% καθώς δεν ήθελε να συνεχίσει λόγω των κινδύνων 

που υπήρχαν. Το 2009 πούλησαν το 20% της εταιρείας δίνοντας θέση σε δύο νέους 
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εταίρους. Αργότερα, το 2015 αποφάσισαν να πουλήσουν ακόμα ένα 20% και έτσι πλέον 

αποτελείται από πέντε εταίρους. 

Η εταιρεία σήμερα διαθέτει 35 αγροκτήματα, με το αρχικό να βρίσκεται στην Εξτρεμαδούρα 

ενώ στη συνέχεια επεκτάθηκαν στα Κανάρια, την Καταλονία, την Ανδαλουσία, την 

Αραγονία, τη Βαλένθια και την Πορτογαλία. Στο μέλλον, ελπίζουν να καταφέρουν να 

εντάξουν στην παραγωγή τους κρασί, μέλι και κτηνοτροφικά προϊόντα καθώς και σάλτσα 

ντομάτας, πουρέ και χυμούς φρούτων.  

Οι εξαγωγές της εταιρείας, εκτός από τη Γερμανία, εξαπλώθηκαν σε ακόμη δεκαπέντε 

χώρες με τις σημαντικότερες να είναι η Γαλλία και η Ελβετία ενώ εκτός Ευρώπης, τα 

φρούτα και λαχανικά φθάνουν στη Σιγκαπούρη, τη Βραζιλία και το Ντουμπάι. Συνολικά οι 

εξαγωγές φθάνουν το 88,45% της παραγωγής ενώ το υπόλοιπο ποσοστό πωλείται 

εγχώρια. 

 

 

 


