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Απολογισμός της διεθνούς έκθεσης τροφίμων και ποτών Anuga 2013 
 
 
Πραγματοποιήθηκε στις 5-9 Οκτωβρίου 2013 στην Κολωνία η 32η διεθνής έκθεση τροφίμων και 
ποτών Anuga 2013.  
 
Περιγραφή της έκθεσης  
 
Η έκθεση Anuga πραγματοποιείται ανά διετία και είναι η μεγαλύτερη παγκοσμίως διεθνής έκθεση 
τροφίμων και ποτών.  
 
Φέτος η έκθεση συγκέντρωσε 6.777 εκθέτες από 98 χώρες και περί τους 155.000 επισκέπτες από 
187 χώρες, ενώ καταλάμβανε χώρο περίπου 150 χιλ. τ.μ.. Τα βασικά μεγέθη της έκθεσης 
σημείωσαν εκ νέου άνοδο σε σχέση με την προηγούμενη διοργάνωση το 2011, με αποτέλεσμα η 
φετινή Anuga να είναι η μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα ως προς το πλήθος 
των εκθετών. Ο διεθνής χαρακτήρας της έκθεσης ενισχύθηκε περαιτέρω, καθώς το 88% των 
εκθετών προερχόταν από το εξωτερικό, όπως επίσης και το μεγαλύτερο μέρος των επισκεπτών 
(65%).  
Φέτος δεν υπήρξε τιμώμενη χώρα της έκθεσης, σε αντίθεση με τις προηγούμενες τρεις 
διοργανώσεις της, στις οποίες τιμώμενες χώρες ήταν, κατά σειράν, η Ταϊλάνδη (2007), η Τουρκία 
(2009) και η Ιταλία (2011). Ωστόσο, στα σχέδια των διοργανωτών είναι το 2015 να υπάρξει και 
πάλι τιμώμενη χώρα στην Anuga.  
 
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 
περισσότερους από τους μισούς συμμετέχοντες εκθέτες να συμπεριλαμβάνονται σε αυτή την 
κατηγορία (ελαιόλαδο, ελιές, παρασκευάσματα φρούτων και λαχανικών κ.ά.).  
 
Θεματική ενότητα Εκθέτες 
Anuga Fine Food 3.516 
Anuga Meat 809 
Anuga Drinks  515 
Anuga Frozen Food 491 
Anuga Bread & Bakery, Hot Beverages 405 
Anuga Dairy 360 
Anuga Organic 271 
Anuga Food Service, Anuga Retail Tec 228 
Anuga Chilled & Fresh Food 149 
Anuga 2013 6.777 



______________________________________________________________________________________________ 
ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &  ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Grafenberger Allee 128a, 40237 Düsseldorf 
 Tηλ. 0049-211-68785016  Fax 0049-211-68785033, E-mail: ecocom-dusseldorf@mfa.gr 
 

2  

 
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 μεγαλύτερη γερμανική γαλακτοβιομηχανία 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, Beemster, Kerrygold και Francia. Υπήρχαν ακόμα:  
- περίπτερο του AFIDOP– Associazione Formaggi Italiani Denominazione d’Origine Protetta 

για την προβολή των ΠΟΠ ιταλικών τυριών  
- περίπτερο της Switzerland Cheese Marketing, για την προώθηση των ΠΟΠ ελβετικών τυριών, 

όπως Gruyère, Emmentaler, L’Etivaz, Vacherin Mont-d’Or, Vacherin Fribourgeois  
 
Από την Anuga Dairy απουσίασαν και φέτος 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.  
 
Ο χαρακτήρας της Anuga Drinks παρέμεινε και φέτος αμετάβλητος, με το κυριότερο μέρος των 
συμμετεχόντων εκθετών να προέρχονται από τον κλάδο των μη αλκοολούχων ποτών – χυμοί, 
αναψυκτικά και energy drinks - και την παρουσία οίνων/οινοπνευματωδών να είναι περιορισμένη, 
καθώς στον τομέα αυτό σημαντικότερη γερμανική έκθεση είναι η ProWein που πραγματοποιείται 
κάθε χρόνο στο Ντύσσελντορφ.  Στη θεματική ενότητα Anuga Food Service όπως και το 2011 
συμπεριλήφθηκαν φέτος, πέραν του τεχνικού και λοιπού εξοπλισμού για την εστίαση, και 
τρόφιμα/ποτά.  
 
Τα δέκα θέματα – τάσεις που ανέδειξε η φετινή έκθεση ήταν: gourmet / προϊόντα τοπικής 
παραγωγής, τρόφιμα χαλάλ και κοσέρ, βιολογικά, health & functional, τρόφιμα για χορτοφάγους,  
προϊόντα δίκαιου εμπορίου, finger food, πρώτες ύλες και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.  
 
Η επόμενη Anuga θα πραγματοποιηθεί στις 10-14 Οκτωβρίου 2015.  
 
 
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 1.028, ξεπερνώντας ακόμα και τον αριθμό των περιπτέρων της 
διοργανώτριας χώρας Γερμανίας (860 εκθέτες).  Το μεγαλύτερο μέρος των Ιταλών εκθετών 
συμμετείχαν σε συλλογικά περίπτερα, είτε συνολικά για την Ιταλία, είτε επιμέρους περιοχών, 
όπως Τοσκάνη και Σικελία. Σημειώνουμε ακόμα τα συλλογικά περίπτερα ιταλικών εταιρειών:  
 Italia del Gusto, La Gastronomia di Marca http://www.italiadelgusto.biz/ με τη συμμετοχή 

πολλών μεγάλων ιταλικών εταιρειών με ευρεία διανομή και στη Γερμανία, όπως Barilla, De 
Cecco, Cirio, Ponti, Rio Mare, Rana, illy, Zonin, Riso Gallo, Bauli, Medusa και Parmalat.  

 Italian Food Tradition / Tradizione Italiana http://www.italianfoodtradition.com/, με τη 
συμμετοχή 12 ιταλικών εταιρειών, όπως η Olio Dante και η Pastificio G. Di Martino 

  
Η τρίτη μεγαλύτερη συμμετοχή ήταν και φέτος η Ισπανία, με 446 εκθέτες, το μεγαλύτερο πλήθος 
των οποίων εντός συλλογικών περιπτέρων. Όπως και στην προηγούμενη Anuga, συλλογικά 
περίπτερα υπήρξαν τόσο για το σύνολο της χώρας, όσο και για τις αυτόνομες περιοχές της, 
Καταλωνία, Γαλικία και Χώρα των Βάσκων, και ορισμένες περιφέρειές της, πχ. Βαλένσια.  
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Ενισχυμένη αριθμητικά ήταν φέτος η συμμετοχή της Τουρκίας, με τον αριθμό των εκθετών να 
φθάνει τους 234 έναντι 197 στην προηγούμενη διοργάνωση.   
 
Χώρα  Εκθέτες 
Ιταλία 1.028 
Γερμανία 860 
Ισπανία 446 
Κίνα 424 
Γαλλία 256 
Τουρκία 234 
Ελλάδα 217 
Ολλανδία 206 
Βέλγιο 182 
ΗΠΑ 180 
Πολωνία 163 
Ταϊλάνδη 158 
ΗΒ 156 
Αυστρία 115 
Αργεντινή  104 
Anuga 2013 6.777 
 
Η ελληνική συμμετοχή αριθμούσε φέτος 217 εκθέτες, οι περισσότεροι εκ των οποίων (περίπου 
160) εντός των περιπτέρων του ΟΠΕ, με την ίδια σχεδίαση όπως και το 2011, και το brand “Taste 
like Greece”. Οι συμμετοχές αυτές υποστηρίχθηκαν από δέκα επιμέρους Εμπορικά και 
Βιομηχανικά Επιμελητήρια της χώρας μας, καθώς και από τις Περιφέρειες Πελοποννήσου, 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας και Κρήτης. 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/ζαχαρώδη και 
κατεψυγμένα προϊόντα. Το μεγαλύτερο μέρος των εκθετών ήταν συγκεντρωμένο στο τμήμα fine 
food, όπου βρισκόταν και το εστιατόριο του ΟΠΕ, που προσέφερε κάθε μέρα εδέσματα από 
διαφορετικές περιοχές της χώρας μας και όπου πραγματοποιήθηκαν και παρουσιάσεις 
ελαιολάδου.  
 
Σημειώνεται ακόμα ότι ευάριθμη συλλογική συμμετοχή υπήρξε και υπό τη διοργάνωση της 
εταιρείας Promo Solution με το λογότυπο “Greece is delicious” και συλλογικά περίπτερα στις 
θεματικές ενότητες fine food και dairy, καθώς και επιμέρους περίπτερα σε άλλες αίθουσες της 
έκθεσης.  
 
Φέτος επαναλήφθηκε 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) 

 
Επίσης, υπήρξε συμμετοχή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στο πλαίσιο του προγράμματος 
Daily Choice της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων.  
 
Οι Έλληνες εκθέτες εξέφρασαν σε γενικές γραμμές την ικανοποίησή τους από την προσέλευση 
πλήθους επισκεπτών, επισημαίνοντας ότι η έκθεση τους έδωσε τη δυνατότητα να 
πραγματοποιήσουν συναντήσεις τόσο με εκπροσώπους γερμανικών εισαγωγικών εταιρειών και 
αλυσίδων λιανικής, όσο και με εμπορικούς επισκέπτες από άλλες χώρες.  
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Διαγωνισμοί, εκδηλώσεις και σεμινάρια   
 
Η ANUGA συνοδεύτηκε και φέτος από εκτενέστατο παράλληλο πρόγραμμα εκδηλώσεων, forum, 
ομιλιών και διαγωνισμών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν οι διαγωνισμoί Ecotrophelia και 
Taste 13, που επικεντρώνονται στις καινοτομίες στο χώρο των τροφίμων.   
 
Ecotrophelia http://www.ecotrophelia.eu/: ο διαγωνισμός Ecotrophelia πραγματοποιήθηκε φέτος 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τη συμμετοχή 18 χωρών. Ο διαγωνισμός αφορά την ανάπτυξη 
οικολογικών καινοτόμων προϊόντων από φοιτητές όλων των βαθμίδων και η τελική φάση του 
έλαβε χώρα στην Anuga στις 6-7 Οκτωβρίου. Το χρυσό μετάλλιο Ecotrophelia Europe GOLD 
απέσπασε η γαλλική ομάδα για τη δημιουργία του προϊόντος “Ici & La”, κατεψυγμένου προϊόντος 
με βάση φακές ΠΟΠ. Τη δεύτερη θέση κατέκτησε η ομάδα από την Ολλανδία, ενώ την τρίτη 
θέση η ομάδα της Ιταλίας. Την Ελλάδα εκπροσώπησε ομάδα φοιτητών του Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών με το προϊόν Eviva – φρέσκο φιλέτο τσιπούρας έτοιμο για μαγείρεμα, με 
άρωμα ούζου και τσίπουρου.  
 
Taste 13: http://taste13.anuga.de/ πριν από την έναρξη και της φετινής Anuga, μια κριτική 
επιτροπή αποτελούμενη από δημοσιογράφους του χώρου των τροφίμων/ποτών επέλεξε μεταξύ 
1.200 νέων προϊόντων τις 53 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 η 
φέτα με άγρια μαύρη τρούφα από την Πίνδο της εταιρείας Κουρέλλας Α.Ε.  
 
Αναφέρουμε ακόμα:  
1. το συνέδριο Anuga Executive Summit με θέμα “Food Values” που διοργανώθηκε από το 

Σύνδεσμο της Γερμανικής Βιομηχανίας Τροφίμων, το Σύνδεσμο του Γερμανικού 
Λιανεμπορίου Τροφίμων, τον εκθεσιακό οργανισμό της Κολωνίας και το “The consumer 
goods forum”, Paris 

2. τον διαγωνισμό Koch des Jahres http://www.kochdesjahres.de/ για την ανάδειξη του 
καλύτερου Γερμανού chef, που ολοκληρώθηκε στις 7 Οκτωβρίου στην Anuga  

3. το 2ο ευρωπαϊκό φόρουμ για τα τρόφιμα χαλάλ, που διοργανώθηκε από την γερμανο-τουρκική 
εταιρεία DTV Food http://www.dtfood.org/  

4. το Wine Special εντός της Anuga Foodservice, ζώνη γευσιγνωσίας και παρουσιάσεις με 
επικεφαλής τον Markus Del Monego  

5. παρουσιάσεις στο θεματικό περίπτερο για τα βιολογικά προϊόντα “Bio – Kompetenzzentrum” 
με θέματα που αφορούσαν τη συσχέτιση βιολογικών και vegan προϊόντων, την επισήμανση 
των vegan προϊόντων, τις νέες διαδικασίες εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες 
χώρες, καθώς και την επισήμανση προϊόντων τοπικής παραγωγής στη Γερμανία 
(Regionalfenster).  

 
Σημειώνεται ιδιαίτερα ότι φέτος για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε ξεχωριστή παρουσίαση 
ελαιολάδων με την ονομασία “Anuga Special Show - Olive Oil Market” στον κεντρικό 
διάδρομο του εκθεσιακού χώρου Boulevard. Η παρουσίαση διοργανώθηκε με τη μέριμνα των 
εκδοτικών οίκων Bio Press και Feinschmecker. Με βάση την ενημέρωση που διαθέτουμε από την 
γευσιγνώστρια ελαιολάδου κα Schäfer-Schuchardt, που είχε αναλάβει την παρουσίαση των 
ελαιολάδων στους επισκέπτες του περιπτέρου, το Olive Oil Market ανταποκρίθηκε στις 
προσδοκίες των διοργανωτών, καθώς συγκέντρωσε το ενδιαφέρον πολλών εκπροσώπων του 
γερμανικού λιανεμπορίου.  
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Ομιλίες κατά την έναρξη της Anuga   
 
Την έναρξη της έκθεσης Anuga 2013 χαιρέτησαν ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων Dr. Werner Hoyer, o Επίτροπος της ΕΕ για θέματα ενέργειας Günther Oettinger, ο 
επικεφαλής του Συνδέσμου της Γερμανικής Βιομηχανίας Τροφίμων BVE Dr. Wolfgang Ingold, 
καθώς και ο πρόεδρος του ομοσπονδιακού σύνδεσμου του γερμανικού λιανεμπορίου τροφίμων 
BVL Friedhelm Dornseifer.  
 
O πρόεδρος του ομοσπονδιακού σύνδεσμου του γερμανικού λιανεμπορίου τροφίμων BVL 
Friedhelm Dornseifer επεσήμανε το ιδιαίτερο βάρος του λιανεμπορίου τροφίμων στη Γερμανία (1 
εκ. εργαζόμενοι, 40 χιλιάδες καταστήματα) καθώς και την ποικιλομορφία του, και υπογράμμισε 
ότι η πληθώρα των τάσεων που εμφανίζονται στο χώρο των τροφίμων είναι όλες παρούσες στην 
έκθεση Anuga. Εξέφρασε ακόμα την αντίθεσή σε προσπάθειες κηδεμόνευσης του καταναλωτή, 
διατυπώνοντας την άποψη ότι χρειάζονται ισορροπημένες λύσεις, που να εξυπηρετούν μεν το 
στόχο της ενημέρωσης του καταναλωτή, αλλά να μη βλάπτουν τις επιχειρήσεις παραγωγής και 
εμπορίας τροφίμων.  
 
Αντίστοιχες θέσεις εξέφρασε και ο επικεφαλής του Συνδέσμου της Γερμανικής Βιομηχανίας 
Τροφίμων BVE Dr Ingold, επισημαίνοντας ότι είναι αναγκαίο για τη βιομηχανία τροφίμων να 
κερδίσει και πάλι την κατανόηση και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Ο Ingold υπογράμμισε 
ακόμα το ρόλο του διεθνούς εμπορίου στο χώρο των τροφίμων, ακόμα και για μια βιομηχανική 
χώρα όπως η Γερμανία, την υφιστάμενη αλληλεξάρτηση μεταξύ των χωρών, και την ανάγκη να 
μειωθούν τα εμπόδια στο εμπόριο παγκοσμίως.  
 
Ο Πρόεδρος της ΕΤΕπ. Dr. Werner Hoyer αναφέρθηκε στην ομιλία του στην αναγκαιότητα να 
αυξηθεί η αποδοτικότητα των καλλιεργειών και η παραγωγικότητα των βιομηχανιών τροφίμων - 
στόχοι που προϋποθέτουν την πραγματοποίηση έρευνας και επενδύσεων, που χρηματοδοτεί η 
ΕΤΕπ. Ειδικά για το χώρο της παραγωγής τροφίμων, ο Hoyer αναφέρθηκε στην σημαντικότατη 
παρουσία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, υπογραμμίζοντας ότι για να διασφαλιστεί η 
ανταγωνιστικότητά τους είναι απαραίτητο να εξασφαλίζονται οι συνθήκες πρόσβασης τους σε 
επαρκή δανεισμό, εξαλείφοντας όποιες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού εντός της ΕΕ.  
 
Τη σημασία του διεθνούς εμπορίου εξήρε στην ομιλία του ο Επίτροπος για την Ενέργεια 
Oettinger, θεωρώντας ότι αποτελεί θεμέλιο της ελευθερίας, της κατανόησης μεταξύ των λαών και 
της ειρήνης. Ο ρόλος του εμπορίου στην προσέγγιση των λαών είναι ακόμα εμφανέστερος στην 
περίπτωση των τροφίμων, ως προϊόντων που ενσωματώνουν τις ιδιαίτερες παραδόσεις και τις 
κουλτούρες των χωρών. Ο Oettinger εξέφρασε ακόμα την πεποίθηση ότι η απελευθέρωση του 
εμπορίου με τις ΗΠΑ συνιστά μεγάλη ευκαιρία για την ΕΕ, καθώς θα οδηγήσει στο σχηματισμό 
μιας αγοράς 850 εκ. καταναλωτών.  
 

 
 
 
 

Αντιγόνη Μαριόλη 
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