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Έκθεση τροφίμων και ποτών Food & Life (Μόναχο, 30.11–4.12.2022) 

 
Από 30 Νοεμβρίου έως 4 Δεκεμβρίου τ.ε. πραγματοποιήθηκε στο Μόναχο η B2C 

(Business-to-consumer) έκθεση παραδοσιακών τροφίμων και ποτών Food & Life με παρουσία 

33 ελληνικών επιχειρήσεων από τις Περιφέρειες Αττικής (7 παραγωγοί), Ηπείρου 

(18 παραγωγοί) και Στερεάς Ελλάδας (8 παραγωγοί). Τη διοργάνωση και υποστήριξη της 

ελληνικής συμμετοχής επιμελήθηκε με την υποστήριξη του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και 

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων η εταιρεία K.L.Ni Promotion. Τη Food & Life επισκέφθηκε ο Γενικός Πρόξενος της 

Ελλάδας στο Μόναχο Β. Γκουλούσης, η υπογράφουσα και τα στελέχη του Γραφείου ΟΕΥ 

Μονάχου. 

Η έκθεση Food & Life πραγματοποιείται κάθε χρόνο και αποτελεί τη μεγαλύτερη 

καταναλωτική έκθεση τροφίμων και ποτών της Βαυαρίας ενώ την επισκέπτονται και 

εμπορικοί επισκέπτες όπως χονδρέμποροι, εισαγωγείς και διανομείς, ιδιοκτήτες εστιατορίων 

και αλυσίδων υπεραγορών. Στην φετινή έκθεση συμμετείχαν περίπου 200 εκθέτες, εκ των 

οποίων 34 ελληνικές επιχειρήσεις με αντικείμενο την παραγωγή, επεξεργασία και τυποποίηση 

εκλεκτών αγροδιατροφικών προϊόντων, μεταξύ άλλων εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και 

ελιές, τυροκομικά, μέλι, αλλαντικά, καπνιστή πέστροφα, προϊόντα από γάλα γαϊδούρας, 

αρωματικά φυτά και βότανα, σάλτσες και αλείμματα, γλυκά κουταλιού, οίνος, μπίρα, ούζο, 

τσίπουρο και αποστάγματα, μη αλκοολούχα ποτά με τζίντζερ, χυμός από ρόδι, χυμοί 

φρούτων, κελυφωτά φιστίκια, φυτικά καλλυντικά και σαπούνια. 

Παράλληλα η Περιφέρεια Αττικής διοργάνωσε την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 

εκδήλωση/γεύμα στο ξενοδοχείο Andaz παρουσία του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στο 

Μόναχο Β. Γκουλούση και του επικεφαλής της Δ/νσης για θέματα οικονομίας του Δήμου 

Μονάχου Clemens Baumgärnter. Η εκδήλωση είχε ως στόχο την προβολή και προώθηση των 

ελληνικών αγροδιατροφικών προϊόντων, την ανάδειξη της αττικής γαστρονομίας και τη 

δικτύωση των ελλήνων παραγωγών με εδώ εκπροσώπους του κλάδου τροφίμων. Ο 

επικεφαλής της αποστολής της Περιφέρειας Αττικής γεωπόνος Α. Αντωνόπουλος προέβη σε 

αναλυτική παρουσίαση των εκλεκτών αγροδιατροφικών προϊόντων της αττικής γης ενώ στους 

παρευρισκόμενους διανεμήθηκαν δείγματα αυτών. 

Κατά την επίσκεψη τους στο Μόναχο οι εκθέτες της Περιφέρειας Αττικής 

πραγματοποίησαν την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου τ.ε. επισκέψεις σε τρεις εισαγωγείς ελληνικών 

προϊόντων, σε μεγάλο σούπερ μάρκετ REWE καθώς και στο κεντρικό κατάστημα του ομίλου 

delicatessen Käfer και ενημερώθηκαν εκτενώς για τις καταναλωτικές συνήθειες των 

Γερμανών, τις εμπορικές πρακτικές και τις δυνατότητες συνεργασιών που υφίστανται στη 

γερμανική αγορά. 



Μöhlstr. 22, D - 81675 München – Τηλ: 0049 89 9988 6713 – Φαξ: 0049 89  99886721 
E-mail : ecocom-munich@mfa.gr 

2 

Το Γραφείο μας συνέδραμε τη διοργανώτρια εταιρεία ανωτέρω δράσεων Win 

Συμβουλευτική στην προετοιμασία και υλοποίησή τους και συνόδεψε τους έλληνες 

παραγωγούς καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος των επισκέψεών τους. 

Τέλος την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου τ.ε. πραγματοποιήθηκε εκδήλωση Β2Β 

συναντήσεων μεταξύ των ελλήνων εκθετών και γερμανών εμπορικών αντιπροσώπων του 

κλάδου τροφίμων, την οποία συνδιοργάνωσαν η εταιρεία K.L.Ni Promotion και η Ελληνική 

Κοινότητα Δήμου Haar με σκοπό τη διερεύνηση δυνατότητας σύναψης επιχειρηματικών 

συνεργασιών. Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε η υπογράφουσα. 

Από την επίσκεψή μας στην έκθεση και τις συνομιλίες που είχαμε με τους έλληνες 

εκθέτες, οι οποίοι εμφανίστηκαν ικανοποιημένοι από τη συμμετοχή τους στη Food & Life 2022, 

διαπιστώσαμε ότι οι συμμετέχουσες ελληνικές επιχειρήσεις παρά το περιορισμένο μέγεθός 

τους έχουν τη δυνατότητα εξαγωγής προϊόντων τους στη γερμανική αγορά, ιδιαίτερα σε 

επιλεγμένα καταστήματα delicatessen, δεδομένου ότι διαθέτουν ποιοτικά, καινοτόμα 

προϊόντα, προσαρμοσμένα στις υφιστάμενες απαιτήσεις τυποποίησης, ετικετοποίησης και 

παρουσίασης των προϊόντων τους στην εδώ αγορά. 

Συγκρατούμε επίσης, από την εκτενή συνομιλία που είχαμε με τους εκπροσώπους των 

Περιφερειών, την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διοργάνωση το προσεχές καλοκαίρι 

εκδήλωσης προβολής αγροδιατροφικών προϊόντων και υπηρεσιών τουρισμού σε κατάλληλο 

χώρο στο Μόναχο, καθώς και, ενδεχομένως, τη συνδιοργάνωση επιχειρηματικής αποστολής 

Γερμανών εισαγωγέων, διανομέων και υπευθύνων μεγάλων καταστημάτων στη χώρα μας. 


