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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Το μεγαλύτερο μέρος αγορών τροφίμων πραγματοποιείται στην Πορτογαλία σε 

μεγάλες αλυσίδες διανομής, hypermarkets και supermarkets. Το μερίδιο αγοράς στα 

τρόφιμα γενικά ανέρχεται σε 31% για τα hypermarkets, 36% για τα supermarkets και 

13% για τα discount. Τα ποσοστά αγορών ποικίλουν ανάλογα με το είδος του προϊόντος. 

Έτσι ενώ οι προμήθειες κρέατος και ψαριών σε μεγάλες επιφάνειες διανομής ανέρχονται 

σε 58 και 53% αντίστοιχα, στα φρέσκα φρούτα/λαχανικά και γαλακτοκομικά 

υπερβαίνουν το 66 και 88% αντίστοιχα. Όσον αφορά στα συσκευασμένα τρόφιμα το 

88% των αγορών πραγματοποιείται σε hypermarkets και supermarkets. 

To μερίδιο αγοράς των πέντε μεγαλυτέρων επιχειρήσεων διανομής τροφίμων 

εκτιμάται σε 64%. Πρόκειται για τα Modelo Continente του ομίλου Sonae με μερίδιο 

21%, τον όμιλο Jeronimo Martins (καταστήματα Pingo Doce) με 16%, τα Intermarche με 

11%, τον όμιλο Auchan (καταστήματα Jumbo) με μερίδιο 9% και τα discount Lidl (8%) 

και Minipreco (5%). Σημειώνουμε, ότι εδώ και ένα έτος οι όμιλοι Auchan και Makro 

συνέστησαν την εταιρία Intercompra για την σύναψη συμφωνιών προμήθειας και στις 

δύο αλυσίδες. 

Όσον αφορά στην κατανομή των αγορών ανάλογα με ηλικιακά και οικονομικά 

κριτήρια, παραθέτουμε ορισμένα συμπεράσματα έρευνας που πραγματοποίησε η 

πορτογαλική ένωση επιχειρήσεων διανομής. Στα μικρά καταστήματα (μπακάλικα και 

minimarkets) πραγματοποιούν αγορές τροφίμων άτομα της τρίτης ηλικίας, ενήλικες 

χαμηλού εισοδήματος και άνεργοι. Στα μεγαλύτερα supermarkets (περισσότερα από 

τέσσερα ταμεία) η κατανομή είναι περισσότερο ομοιόμορφη, ενώ στα μεγάλα 

hypermarkets ψωνίζουν κατ΄εξοχήν τρόφιμα νεαρά ζευγάρια χωρίς παιδιά, ενήλικες με 

υψηλότερα εισοδήματα και οικογένειες με μικρά παιδιά. Συμπερασματικά, όσο νεώτερος 

είναι ο αγοραστής και όσο υψηλότερο το εισόδημα τόσο μεγαλύτερο μέρος των αγορών 

πραγματοποιεί σε μεγάλα καταστήματα διανομής. 

Η δυνατότητα πραγματοποίησης αγορών με παραγγελία μέσω του διαδικτύου 

υφίσταται και παρ΄ότι η χρήση της φαίνεται εμπειρικά αυξανόμενη δεν έχει λάβει ακόμη 

μεγάλη έκταση. 
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Β. ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΕΛΙΕΣ 

Στην Πορτογαλία οι ελιές καταναλώνονται συνήθως ως ορεκτικό πριν το κύριο 

πιάτο, μαζί με ψωμί, μικρά τυριά και μερικές φορές ζαμπόν. Στη μαγειρική 

χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ορισμένων παραδοσιακών συνταγών με 

μπακαλιάρο (ελιές με πυρήνα) και σπανιότερα για την παρασκευή ψωμιού (χωρίς 

πυρήνα) ή πίτσας. Πρέπει να παρατηρήσουμε, πάντως, ότι πολύ σπάνια οι ελιές που 

προσφέρονται ανταποκρίνονται στις ελληνικές απαιτήσεις όσον αφορά στη γεύση. Από 

αυτή την άποψη θα μπορούσαμε να πούμε ότι στην πορτογαλική αγορά δεν 

κυκλοφορούν προϊόντα ανταγωνιστικά υπό τη στενή έννοια των ελληνικών ελιών, πλην 

όμως οι ελιές που διατίθενται θεωρούνται γευστικά αποδεκτές από τους τοπικούς 

καταναλωτές. Πιστεύουμε ότι οι ελιές ανήκουν σε μια ιδιάζουσα κατηγορία προϊόντων, 

όπως το μέλι ή και το λάδι, τα οποία οι τοπικοί καταναλωτές κάθε χώρας θεωρούν 

καλύτερα, παρότι για κάποιον αλλοδαπό καταναλωτή δεν είναι.  

Στον κατάλογο προμηθευτών και τιμών (βλ. κατωτέρω) περιλαμβάνεται το τμήμα 

τροφίμων του πολυκαταστήματος El Corte Ingles, παρότι δεν κατέχει σημαντικό μερίδιο 

αγοράς στο σύνολο της Πορτογαλίας. Το El Corte Ingles, απευθύνεται σε σχετικά 

υψηλότερα εισοδήματα και διαθέτει προϊόντα gourmet και γενικά υψηλής ποιότητας, τα 

οποία δεν συναντώνται εύκολα σε άλλα καταστήματα. Εκεί διατίθενται κατά καιρούς 

ελληνικές ελιές Καλαμάτας, χύμα ή σε διάφορες συσκευασίες.  

Ως προς τις προϋποθέσεις εισαγωγής ισχύουν οι όροι της ΕΕ και οι βοηθητικές 

ετικέτες θα πρέπει να είναι γραμμένες στην πορτογαλική γλώσσα.  

Σημαντική για την πορτογαλική αγορά είναι η ετήσια διεθνής έκθεση τροφίμων 

και ποτών Alimentaria η οποία πραγματοποιείται εναλλάξ στη Λισσαβώνα και τη 

Βαρκελώνη περί τα τέλη Μαρτίου (η Alimentaria 2012 θα πραγματοποιηθεί στη 

Βαρκελώνη). 

Γ. ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ (02.2010) 

Grupo AUCHAN 

Συσκευασία: Πλαστικό κουτί 

Μάρκα  Ποικιλία Βάρος Τιμή 

Agrοdelta Χοντροελιές 

Πράσινες  

800 gr  4,49 
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 Πράσινες τσακιστές            210 gr                        1,20 

 Πράσινες  210 gr                       1,41 

Cimarrom      Πράσινες                             350 gr                       1,55 

 Μαύρες                               575 gr                       2,69 

Auchan       Πράσινες               350 gr          1,29 

 Πράσινες σε φέτες                345 gr                       1,34 

Oliveira de Serra      Μαύρες    420 gr                    1,99 

 Πράσινες             400 gr                       2,56 

 Πράσινες  420 gr                       1,99 

 Επιλογής     300 gr 2,53 

Herdade do Olival   Πράσινες 410 gr                       1,48 

 Πράσινες σε φέτες                410 gr                        0,99 

 Πράσινες με 

αμύγδαλο         

240 gr                        4,49 

Flor do Porreiro   Μαύρες   500 gr                       3,59 

 Χοντροελιές 

πράσινες  

850 gr             5,19 

 Μαύρες+ πράσινες                500 gr                       3,19 

 Πράσινες 

χ/κουκούτσι     

250 gr                       2,19 

 Μαύρες (μικρές)     600 gr                       2,39 

 Μαύρες                 340 gr                       2,50 
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CONTINENTE 

Συσκευασία: Βάζο 

Μάρκα  Ποικιλία Βάρος Τιμή 

Agradelta       Χοντροελιές 

Πράσινες     

1.325 gr            5,99 

 Πράσινες τσακιστές           1.325 gr                       3,78 

Cimarrom   Πράσινες                              317 gr                       1,57 

 Πράσινες με πιπεριά                              317 gr                       1,71 

Continente                Πράσινες 350 gr                        1,29 

 Πράσινες σε φέτες                345 gr                        1,34 

Maçarico                  Μαύρες                                 350 gr                        2,35 

Oliveira de Serra      Μαύρες                                 420 gr                        3,53 

Συσκευασία: Πλαστικό κουτί 

Μάρκα  Ποικιλία Βάρος Τιμή 

Continente      Πράσινες+μαύρες    150 gr                       1,49 

 Πράσινες                             200 gr                       1,00 

 Μαύρες                               300 gr                        1,49 

 Πράσινες με λεμόνι    150 gr      1,39 

 Πράσινες με πιπεριά  240 gr                        1,49 

 

PINGO DOCE 

Συσκευασία: Βάζο 

Μάρκα  Ποικιλία Βάρος Τιμή 

Olpaca             Χοντροελιές  Πράσινες 1 Kιλό          6,29 
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 Μαύρες         1 Κιλό                          3,99 

Pingo Doce                                            Μαύρες 210 gr                        0,79 

 Πράσινες          200 gr                         0.99 

Herdade do Olival   Χοντροελιές  

Πράσινες   

360 gr                       1,29 

Συσκευασία: Πλαστική σακούλα 

Μάρκα  Ποικιλία Βάρος Τιμή 

Olpaca Πράσινες 500 gr      2,59 

 Μαύρες     550 gr      1,99 

 

CORTE INGLES 

Μάρκα είδος συσκευασία ποσότητα τιμή 

Excelencia πράσινες βάζο 0,500gr 2,48 

Rosselló πράσινες βάζο 1kg 2,90 

Rosselló μαύρες βάζο 1kg 4,15 

Barruz μαύρες χύμα 1kg 4,50 

Barruz μαύρες χύμα 1kg 6,10 

Barruz πράσινες χύμα 1kg 6,20 

Barruz πράσινες μεγάλες 

(με κουκούτσι) 

χύμα 1kg 8,95 

Barruz πράσινες μεγάλες 

(χωρίς κουκούτσι) 

χύμα 1kg 10,70 

Iliada  καλαμάτας βάζο 370gr  2,28 

*τιμές Φεβρουαρίου 2010 


