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AΠΟΤΙΜΗΣΗ – SALÓN GOURMETS 2021 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ 

ΜΑΔΡΙΤΗ. 18-21.10.2021 

 

Διεθνής έκθεση υψηλής γαστρονομίας Salón Gourmets, γενικά. 

Η 34η έκδοση της σημαντικότερης έκθεσης υψηλής γαστρονομίας της Ισπανίας και μία εκ των 

σημαντικότερων παγκοσμίως, Salón Gourmets, πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία, μεταξύ 

18 και 21 Οκτωβρίου, στη Μαδρίτη, στα κτήρια 4,6 και 8 του Ifema, επίσημου οργανισμού 

διοργάνωσης εμπορικών εκθέσεων της πόλης. Πέραν του Ifema, διοργανωτής της έκθεσης είναι 

ο εκδοτικός όμιλος για τη γαστρονομία, Grupo Gourmets.  

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, κατά τη διάρκεια του τετραημέρου, περί τους 70.000 

επαγγελματίες του κλάδου επισκέφθηκαν την έκθεση. Οι εκθέτες ξεπέρασαν τους 1.500, ενώ οι 

700 συμμετείχαν για πρώτη φορά, μέσω των οποίων εκθειάστηκαν περισσότερα από 37.000 

προϊόντα υψηλής γαστρονομίας, που περιλαμβάνουν όλες τις κατηγορίες προϊόντων, από ποτά, 

γαλακτοκομικά, κρέατα και μπαχαρικά έως καινοτόμα προϊόντα και τυποποιημένα τρόφιμα. Σε 

σύγκριση με τα μεγέθη του 2019, οπότε είχε πραγματοποιηθεί, προ πανδημίας, η 33η έκδοση 

της έκθεσης, τόσο η επισκεψιμότητα όσο και ο αριθμός των εκθετών ήταν μειωμένα, ωστόσο η 

μείωση αυτή οφείλεται αποκλειστικά στην πανδημία, χωρίς η έκθεση να υστερεί σε αίγλη και 

σπουδαιότητα. Αντίθετα, από την έως τώρα εμπειρία μας, η φετινή έκδοση χαρακτηρίζεται ως 

ιδιαίτερα πρωτοποριακή, ενώ καθ’ όλη τη διάρκειά της υπήρχε έντονη κινητικότητα και δυναμική. 

Η έκθεση είχε δέκα θεματικές δραστηριοτήτων, μεταξύ άλλων ιχθυηρά, οίνοι, παιδικά γεύματα, 

καινοτόμες ιδέες, βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και γευσιγνωσίες σε κατηγορίες τυριών και 

αλλαντικών, οι οποίες επικεντρώθηκαν σε συγκεκριμένα προϊόντα και περιοχές, όπως της πόλης 

της Αλμερίας στην Ισπανία.  

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχαν τα καινοτόμα και βιώσιμα τρόφιμα, αφού είχαν το δικό τους χώρο 

έκθεσης Innovation και Organic Exhibition Area, όπου και παρουσιάστηκαν προϊόντα, όπως 

ρόφημα από κάκτο, κροκέτες σοκολάτας, παγωτό κρασιού, πικάντικη μπίρα, ποτό από ταμπάκο 

κοκε. Παράλληλα, όπως και κάθε έτος, έτσι και φέτος δόθηκαν βραβεία σε τέσσερεις κατηγορίες: 

Καινοτομία, Παρουσίαση, Πολυχρηστικότητα και Εφευρετικότητα καθώς και για τα Βιολογικά και 

διατροφικά ολοκληρωμένα προϊόντα, βραβείο που εντάχθηκε για πρώτη φορά στην εν λόγω 

έκδοση. Παράλληλα, διοργανώθηκε μία σειρά δράσεων και διαγωνισμών, όπως ο 26ος 

Διαγωνισμός Σομελιέ, ο 11ος Διαγωνισμός Τυριών και άλλα, όπως ο 27ος Διαγωνισμός Κοπής 

Χαμόν (το γνωστό ισπανικό χοιρομέρι-προϊόν ΠΟΠ).  

Επιπλέον, ο κρατικός ισπανικός Οργανισμός προώθησης εξαγωγών και προσέλκυσης 

επενδύσεων ICEX, με αφορμή τη Salón Gourmets, διοργάνωσε, στους χώρους της έκθεσης, το 
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Hosted Buyers Program, στο οποίο διεθνείς εταιρίες του τομέα παρευρέθηκαν προσκεκλημένες, 

προκειμένου να κλείσουν εμπορικές συμφωνίες.  

Βασικό χαρακτηριστικό και σε αυτή τη διεθνή έκθεση, που πραγματοποιείται στην ισπανική 

πρωτεύουσα, που κατέγραψε το Γραφείο μας, ήταν η έντονη διάθεση του κοινού για επαναφορά 

στην κανονικότητα, το οποίο στις εκθέσεις ερμηνεύεται, ως συμμετοχή διά φυσικής παρουσίας 

και ως δυναμική παρουσία των εταιριών, με εντυπωσιακά καλοσχεδιασμένα και μοντέρνα 

περίπτερα, έντονη επισκεψιμότητα όλες τις ημέρες της έκθεσης από τους επαγγελματίες του 

κλάδου, οι οποίοι ήταν και οι μόνοι που μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στην έκθεση -το αντίτιμο 

εισόδου ανερχόταν στα 20 ευρώ-, δίνοντας έτσι προστιθέμενη αξία και αυξημένο ανταγωνισμό 

για τος εκθέτες του εμπορικού γεγονότος. Πραγματοποιούνταν δε σχεδόν σε όλα τα περίπτερα, 

ιδίως τις δύο πρώτες ημέρες, συνεχώς μικρά δρώμενα και εκδηλώσεις δικτύωσης και γευστικών 

δοκιμασιών προϊόντων, καφέδων, τροφίμων, ποτών κοκε. 

Παράλληλα, η έκθεση διέθετε ειδικό χώρο, αφιερωμένο σε ομιλίες και παρουσιάσεις σημαντικών 

σεφ, εστιατορίων και οργανισμών, οι οποίοι έθεσαν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος, 

τις αλλαγές που έχουν προέλθει ενώ μίλησαν για τις καινοτομίες και τις τάσεις που κυριαρχούν. 

Χαρακτηριστική ήταν η διοργάνωση της 8ος στρογγυλής τραπέζης, στην οποία αναγνωρισμένοι 

σεφ συζήτησαν για τις τάσεις της εποχής, όπως την χορτοφαγία, την «αργή κουζίνα» (slow food) 

και την υγιεινή κουζίνα. 

Η επόμενη έκδοση της Έκθεσης έχει καταρχήν προγραμματιστεί για τον Απρίλιο 2022. Η ακριβής 

ημερομηνία δεν έχει καθοριστεί ακόμη. 

Η ελληνική συμμετοχή  

Τη χώρα μας εκπροσώπησαν η επιχείρηση Epic Spice Napa Valley και το πρόγραμμα EURICE, 

με ιδιαίτερα καλαίσθητα και μεγάλα περίπτερα, σε κεντρικότατα σημεία των χώρων της έκθεσης.  

• Η Epic Spice Napa Valley είναι ελληνική επιχείρηση, η έδρα και εγκαταστάσεις της 

οποίας βρίσκονται στο Μαρκόπουλο Αττικής, ιδιοκτήτες της οποίας είναι η κα. Anna 

Skiper και ο κ. Bob Evertse. Η επιχείρηση εξειδικεύεται στο εμπόριο μπαχαρικών, μεταξύ 

των οποίων δημιουργεί και μίξεις μπαχαρικών για συγκεκριμένες χρήσεις και τρόφιμα 

όπως λ.χ. για τηγανιτές πατάτες, ψητό κοτόπουλο κοκε. Συνεργάζεται ήδη με 

καταστήματα του εξωτερικού και συγκεκριμένα στην Κύπρο, το Βέλγιο, την Ολλανδία, τη 

Γερμανία, τη Δανία τη Σουηδία και τη Νορβηγία και προσπαθεί να διευρύνει το 

πελατολόγιό της στην Ιβηρική, με κατάλληλα προσαρμοσμένα προϊόντα για τον Ισπανό 

καταναλωτή. https://epicspice.com 
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• Το πρόγραμμα EURICE αποτελεί την πρωτοβουλία της Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης 

Θεσσαλονίκης (ΕΑΣΘ) και του Ρυθμιστικού Συμβουλίου για το ρύζι Π.Ο.Π. Βαλένθιας 

(CRDO Arroz De Valencia), με κύριο στόχο την προώθηση και ενημέρωση για τα οφέλη 

από την καλλιέργεια και κατανάλωση ευρωπαϊκού ρυζιού. Το πρόγραμμα ενημερώνει 

τους καταναλωτές για το ευρωπαϊκό ρύζι, το οποίο τηρεί όλους τους αυστηρούς κανόνες 

που έχουν τεθεί από την Ε.Ε., έχοντας μειώσει σημαντικά τη χρήση λιπασμάτων και 

φυτοφαρμάκων, ενώ υπερασπίζεται και προωθεί δυναμικά, σε σειρά σημαντικών 

διεθνών κλαδικών εκθέσεων, το ευρωπαϊκό ρύζι. https://sustainablerice.eu.   

 

Όπως είχαμε επισημάνει και στην αποτίμηση της διεθνούς κλαδικής έκθεσης Fruit 

Attraction 2021, που πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη από 5-7.10 τ.έ., σχετικά με την 

αντίστοιχη πρωτοβουλία σύμπραξης ισπανικών και ελληνικών ενώσεων για την 

προώθηση ευρωπαϊκών λαχανικών και φρούτων αντίστοιχα, Μediterranean Combo, 

πίσω από το πρόγραμμα EURICE, στο πλαίσιο της εκστρατείας που υποστηρίζεται και 

συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε., “Εnjoy it´s from Europe”, βρίσκεται η NOVACERT 

L.T.D., η ισχυρή ελληνική συμβουλευτική εταιρεία, η οποία προσφέρει ολοκληρωμένες 

προτάσεις και πρωτοποριακές υπηρεσίες, μέσω καινοτόμων τεχνολογιών, που 

προσδίδουν προστιθέμενη αξία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον 

αγροπεριβαλλοντικό τομέα και τον κλάδο των τροφίμων της χώρας μας. Η εξειδικευμένη 

τεχνογνωσία και η υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει, την έχει καθιερώσει 

σε ηγετική θέση στη διαχείριση και υλοποίηση προγραμμάτων προβολής και 

προώθησης νωπών και μεταποιημένων αγροτικών προϊόντων στις αγορές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών καθώς και στον τομέα της ολοκληρωμένης 

διαχείρισης καλλιεργειών, ανάπτυξης, εφαρμογής και πιστοποίησης συστημάτων 

διαχείρισης και διασφάλισης ποιότητας. 

 

Η ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ ομοειδών κλαδικών φορέων εκατέρωθεν, βέλτιστη 

πρακτική που έχει υποστηρίξει συχνά το Γραφείο μας για την Ισπανία, στον 

αντίποδα του ανταγωνισμού κλάδων ομοειδών προϊόντων, με στόχο τη διεύρυνση 

των οικονομικών σχέσεων Ελλάδος-Ισπανίας, έγινε πραγματικότητα για δεύτερη φορά 

στην πρωτοβουλία Εurice. To Γραφείο μας πραγματοποίησε ξεχωριστή συνάντηση και 

είχε μακρά ανταλλαγή απόψεων τόσο με τους Έλληνες όσο και τους Ισπανούς 

εκπροσώπους της εν λόγω πρωτοβουλίας και μετείχε στις εκδηλώσεις και τις 

γευσιγνωσίες, που έλαβαν χώρα για δύο συνεχείς ημέρες στο εν λόγω περίπτερο, με τη 

συμμετοχή μάλιστα γνωστών Ισπανών σεφ, με κυριότερο τον Quique da Costa, o οποίος 

κατέχει τρία αστέρια Michelin και αποτελεί ισχυρό διαμορφωτή γνώμης στο χώρο της 

ισπανικής γαστρονομίας.  

 

 

http://www.agora.mfa.gr/es73
mailto:ecocom-madrid@mfa.gr
https://sustainablerice.eu/


  

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

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

Συμβολή Γραφείου ΟΕΥ    

• Το Γραφείο ΟΕΥ της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Μαδρίτη, στάθηκε αρωγός στην 

παρουσία των δύο ελληνικών συμμετοχών της έκθεσης.  

• Παρακολούθησε την έκθεση συνολικά και συνομίλησε με τους αντιπροσώπους των 

ελληνικών συμμετοχών, καταγράφοντας τις παρατηρήσεις τους.  

• Ενημέρωσε τους ανωτέρω πλήρως για την κατάσταση στην ισπανική αγορά.  

• Υποστήριξε την Epic Spice Napa Valley με την αποστολή καταλόγου μεταφραστών και 

καταλόγων εισαγωγών ελληνικών τροφίμων και ποτών καθώς και Ισπανών εισαγωγέων 

καρυκευμάτων, προκειμένου να βοηθήσει την εδραίωση της επιχείρησης στην εδώ 

αγορά. 

• Σε συνέχεια των εποικοδομητικών συζητήσεων, που έλαβαν χώρα στο περίπτερο 

ΕURICE, με τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο της Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης 

Θεσσαλονίκης, κ.κ. Τσιχήτα και Φωτεινό και τους εκπροσώπους αφενός της Νovacert 

και αφετέρου εδώ εισαγωγικών οίκων ελληνικών τροφίμων και ποτών, αποφασίστηκε να 

υπάρξει συντονισμός για το δυνητικό σχεδιασμό εκδήλωσης επιχειρηματικής δικτύωσης 

από το Γραφείο μας, με τη συμβολή όλων των ανωτέρω, ενόψει της πραγματοποίησης 

της Αlimentaria, της σημαντικότερης διεθνούς έκθεσης τροφίμων, που πραγματοποιείται 

στην Ισπανία ανά διετία, ενώ η επόμενη θα λάβει χώρα από 4 έως 7 Απριλίου 2022, στη 

Βαρκελώνη. 

Συμπερασματικά,  η έκθεση αποτιμάται θετικά, με πολύ υψηλό επίπεδο συμμετοχών και 

παρουσιάσεων γαστρονομικών διατροφικών προϊόντων και  ποτών. Το Γραφείο μας ενθαρρύνει 

τη συνέχιση της συντονισμένης παρουσίας μας στην εν λόγω κλαδική έκθεση, με απώτερο στόχο 

την αύξηση αναγνωρισιμότητας των ποιοτικών ελληνικών προϊόντων εξαγωγικών επιχειρήσεων 

της χώρας μας στην Ισπανία και των εμπορικών συμπράξεων που μπορεί να προκύπτουν σε 

διμερές επίπεδο.  

 

Άλια Ν. Παπαναστασίου  

Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 

Επικεφαλής Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης 
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