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       Χάγη, Αύγουστος 2020 
 
 
Η Ολλανδία είναι σημαντική παραγωγός τροφίμων (τομέας ο οποίος 

συμβάλλει στον  σχηματισμό του ΑΕΠ κατά 10%) και δη γαλακτοκομικών 
προϊόντων.  
 

Ειδικά σε ό,τι αφορά στα τυριά, πολύ γνωστές ολλανδικές ποικιλίες 
είναι οι Gouda, Edammer, Maasdammer, Leerdammer και Oud Amsterdam, η 
δε ποικιλία Gouda είναι η πιο δημοφιλής από όλες. Μάλιστα κατά την περίοδο 
2008-2018 οι εξαγωγές του εν λόγω τυριού πλησίασαν σε αξία τα 1,3 δισ. 
Ευρώ, ενώ το Edam ακολουθούσε αρκετά πιο πίσω, καθώς οι εξαγωγές του 
κατά την υπό εξέταση περίοδο έφθασαν τα 298 εκατ. Ευρώ. Εν γένει, η 
παραγωγή των γαλακτοκομικών στην Ολλανδία έχει σημειώσει αύξηση κατά 
τα τελευταία έτη. Επί παραδείγματι, το 2014 παραδόθηκαν στα εργοστάσια 
παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων 1,25 δισ. κιλά γάλακτος ενώ το 2018 
η αντίστοιχη ποσότητα αυξήθηκε στα 1,29 δισ. κιλά.    
 

Σημαντικός είναι ο ρόλος των γαλακτοκομικών προϊόντων στη 
διατροφή των Ολλανδών. Το 2018 ο μέσος Ολλανδός κατανάλωσε ετησίως 
140 κιλά γαλακτοκομικών  προϊόντων. Εξ αυτών, το γάλα και η κρέμα 
γάλακτος ήσαν τα προϊόντα που καταναλώθηκαν περισσότερο κατά το έτος 
αυτό, η δε κατανάλωσή τους έφθασε κατά μέσο όρο τα 90 κιλά. Τέλος η 
κατανάλωση τυριού στην Ολλανδία κατά το έτος 2018 ισοδυναμούσε με 13,1 
κιλά (Πηγή: www.statista.com ).  
 

Οι ελληνικές εξαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων στην Ολλανδία 
κατά το 2019, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ) είχαν ως 
εξής: 
 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΑΞΙΑ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

0401' 

Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν 
είναι συμπυκνωμένα και δεν περιέχουν 
ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά 32 

0402' 

Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν 
είναι συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης 
ή άλλων γλυκαντικών 714.312 

0403' 

Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη 
κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα και 
κρέμες που έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν 
καταστεί όξινα, έστω και συμπυκνωμένα ή 
αρωματισμένα, έστω και με προσθήκη 
ζάχαρης, άλλων γλυκαντικών, φρούτων, 
καρυδιών ή κακάου 3.289.488 

http://www.statista.com/


0404' 

Ορός γάλακτος, έστω και συμπυκνωμένος ή 
με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών. 
Προϊόντα που αποτελούνται από φυσικά 
συστατικά του γάλακτος, έστω και με 
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, 
π.δ.κ.α. 165.151 

0405' 

Βούτυρο, όπου περιλαβάνεται το 
αφυδατωμένο βούτυρο και το βουτυρέλαιο γκί, 
και άλλες λιπαρές ουσίες προερχόμενες από 
το γάλα καθώς και γαλακτοκομικοί πολτοί με 
αλοιφώδη υφή 10.064 

 
0406' Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί 12.028.795 

 

 
Στην Ολλανδία υπάρχουν πέντε μεγάλες αλυσίδες super markets, οι 

οποίες συνολικά κατέχουν το 77,5% του μεριδίου της ολλανδικής αγοράς. 
Πρόκειται για τις Albert Hejin, Aldi, Jumbo, Lidl και PLUS. 
 

Στα ράφια των ολλανδικών super markets διατίθεται τυρί φέτα στις 
ακόλουθες συσκευασίες και τιμές: 
 
Jumbo 
 

 Jumbo Feta Kaas, συσκευασία 200 γρ., €1,69 (τιμή κιλού €8,45) 

 Jumbo Feta Kaas, διπλή συσκευασία των 50 γρ. εκάστη, €1,53 (τιμή 
κιλού €15,30) 

 Jumbo Feta in Brine – BOB Kaas, συσκευασία σε άλμη 40γρ.+230γρ., 
€2,46 (τιμή κιλού 16,40) 

 Salakis Classic Greek Feta Kaas, συσκευασία 48γρ.+150γρ., €2,19 
(τιμή κιλού €14,60) 

 Salakis Feta Bio Organic Kaas, συσκευασία 48γρ.+150γρ., €2,46 (τιμή 
κιλού €16,40) 

 Salakis Feta (με βότανα) συσκευασία γυάλινη 240γρ., €2,99 (τιμή κιλού 
€12,46) 

 
Ενδεικτικά παραθέτουμε τιμές τυριών τύπου φέτας (λευκά τυριά): 
 

 Apetina Original White Cheese, συσκευασία 45gr. +150gr., €1,77 (τιμή 
κιλού €11,80) 

 Apetina White Cheese, συσκευασία γυάλινη (φέτα σε κύβους) 265γρ., 
€2,08 (τιμή κιλού €7,85) 

 Jumbo White Cheese, σε κύβους, συσκευασία 45γρ.+340γρ., €1,83, 
(τιμή κιλού €5,30) 

 
Albert Hejin 
 

 Dodoni Feta, συσκευασία 50γρ.+200γρ., €2,99 (τιμή κιλού €14,95) 

 Dodoni Feta, συσκευασία σε άλμη 48γρ.+150γρ., €2,89 (τιμή κιλού 
€19,27) 



 Dodoni Feta (με ρίγανη, η φέτα σε κύβους), συσκευασία 180γρ., €2,99 
(τιμή κιλού €16,61) 

 Dodoni halloum (με βασιλικόΠi, συσκευασία 225γρ., €3,05 (τιμή κιλού 
13,56) 

 AH Griekse Feta, συσκευασία 43gr. +200gr., €1,69 (τιμή κιλού €8,45) 

 ΑΗ Bio Griekse Feta, συσκευασία 50gr.+150gr., €3,09 (τιμή κιλού 
€20,60) 

 AH Griekse Feta, συσκευασία 40gr.+2x75γρ., €1,99 (τιμή κιλού €13,27) 

 AH Excellent feta barrel (ωρίμανσης), συσκευασία 48γρ.+150γρ., €3,15 
(τιμή κιλού 21,00) 

 Salakis Feta classic, συσκευασία 125γρ., €1,99 (τιμή κιλού €15,92) 

 Salakis Feta (με βότανα) συσκευασία γυάλινη 240γρ., €2,99 (τιμή κιλού 
€12,46) 

 
Τυριά τύπου φέτας: 
 

 Violife Greek white, συσκευασία 200gr., €2,99, (τιμή κιλού €14,95) 

 Apetina Original white cheese, συσκευασία 150γρ., €1,79 (τιμή κιλού 
€11,93) 

 
Aldi 
 

 Feta Origineel Griekse, συσκευασία 200gr., €1,64 (τιμή κιλού 8,20) 
 
PLUS 
 

 Dodoni Feta, συσκευασία 200γρ., €2,99 

 Salakis Feta, συσκευασία 150γρ., €2,39 
                           
 
Dekamarkt 
 

 Mevgal feta, συσκευασία 200γρ., €1,64 (τιμή κιλού 8,20) 

 Salakis Feta, συσκευασία 150gr., €2,19 (τιμή κιλού 14,60) 

 Bio+Feta, συσκευασία 150gr., €3,03 (τιμή κιλού 20,20) 
  
 
 Ενημερώνουμε τέλος ότι στη χώρα υπάρχουν ολλανδικές ιστοσελίδες 
από Έλληνες ομογενείς, μέσω των οποίων μπορεί κανείς να προμηθευτεί on 
line ελληνικά προϊόντα, όπως η φέτα (λ.χ. Minos Feta, Vassilitsa Feta από τη 
Λάρισα, φέτα από τη Λέσβο συσκευασμένη σε τενεκέ των 14 κιλών κ.ά.), αλλά 
και κεφαλοτύρι και κασέρι. Σημειώνεται ότι τα τελευταία δεν έχουν σημαντική 
παρουσία στα ολλανδικά super markets.   
 
 


