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Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ 

Εισαγωγή 

Ένα από τα ευρέως χρησιμοποιούμενα προϊόντα στην Ισπανική κουζίνα, είναι τα μανιτάρια, τα 

οποία εμφανίζουν προοπτικές για εξαγωγική δραστηριότητα αντίστοιχων ελληνικών 

επιχειρήσεων, κατά προτίμηση ιδιαίτερων γηγενών ποικιλιών, καθώς η ποιότητα των ελληνικών 

μανιταριών θεωρείται γενικά ανώτερης ποιότητας, που θα είχαν απήχηση στον μέσο Ισπανό 

καταναλωτή. Το 2018 παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση της κατανάλωσής τους, ενώ η φετινή 

εσοδεία στη νότια Ισπανία εμφανίζεται μειωμένη, λόγω της έλλειψης υγρασίας και βροχών. 

Παρόλα αυτά, ειδικοί του κλάδου αναφέρουν ότι η τελευταία μπορεί να αυξηθεί εάν εμφανιστούν 

οι κατάλληλες ποσότητες βροχοπτώσεων. Αντίθετα, στη βόρεια Ισπανία, οι καιρικές συνθήκες 

ευνόησαν την ανάπτυξη μανιταριών. 

Κατανάλωση 

Το 2018, η κατανάλωση μανιταριών αυξήθηκε σημαντικά στην Ισπανία, παρόλη την αύξηση της 

τιμής τους. Οι Ισπανοί καταναλωτές δαπανούν μόλις το 0,3% του συνολικού ποσού της αγοράς 

τροφίμων και ποτών στο εν λόγω προϊόν, ποσό σχετικά μικρό, το οποίο ωστόσο παρουσιάζει 

μεγάλη αύξηση της τάξεως του 17,6% το 2018 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. 

 
 

Κατανάλωση 

Μανιταριών από τα 

νοικοκυριά - 2018 

Ποσοστιαία 

Μεταβολή 

2018/2017 

Ποσότητα (εκ. κιλά) 62.336,36 11,0% 

Αξία (εκ. ευρώ) 248.487,10 19,4% 

Ατομική Κατανάλωση (κιλά) 1,36 10,6% 

Ατομική Δαπάνη (ευρώ) 5,43 19,0% 

Ποσοστό της Συνολικής Αγοράς 0,22% 11,2% 

Ποσσοτό της Συνολικής Δαπάνης 0,36% 17,6% 

Μέση τιμή (ευρώ ανά κιλό) 3,99 7,6% 

Πηγή: Informe del Consumo Alimentario de España 2018, Υπουργείο 

Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων Ισπανίας 

Παρατηρείται ότι η μεγαλύτερη κατανάλωση γίνεται κατά τη διάρκεια του χειμώνα και του 

φθινοπώρου, ιδιαίτερα τους μήνες του Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου, ενώ το καλοκαίρι μειώνεται σε 

σύγκριση με τις υπόλοιπες εποχές του έτους.  
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Η μεγαλύτερη κατανάλωση παρατηρείται στα άτομα μεγαλύτερα των 50 ετών και ιδιαίτερα στα 

άτομα μεγαλύτερα των 65 ετών. Οι τελευταίοι καταναλώνουν κατά μέσο όρο περί τα 1,9 κιλά 

ετησίως ενώ τα άτομα μικρότερα των 50 ετών καταναλώνουν λίγο περισσότερο από 1 κιλό ανά 

έτος. 

Οι αγορές του συγκεκριμένου προϊόντος κατά κύριο λόγο γίνονται στα σουπερμάρκετ και στα 

παραδοσιακά μαγαζιά-οπωροπωλεία.  

Κυριότερες κατηγορίες μανιταριών στην Ισπανία 

Amanita caesarea, Lactarius Deliciosus, Pleurotus eryngii, Agaricus campestris, Boletus Edulis, 

Macrolepiota procera και Cantharellus cibarius. 

Εμπόριο Μανιταριών 

Υπολογίζεται ότι περίπου το 65% της εσωτερικής παραγωγής προορίζεται για εγχώρια 

κατανάλωση. Το υπόλοιπο ποσοστό εξάγεται σε διάφορες χώρες του πλανήτη και κυρίως σε 

χώρες εκτός Ευρώπης. Οι μεγαλύτεροι αποδέκτες ισπανικών μανιταριών είναι το Ισραήλ και η 

Πορτογαλία ενώ ακολουθούν το Μεξικό, η Δομινικανή Δημοκρατία και οι Η.Π.Α. 

Αντιθέτως, οι εισαγωγές μανιταριών είναι μικρότερου ποσοστού και προέρχονται, κυρίως, από 

χώρες της Ε.Ε.. Ο μεγαλύτερος προμηθευτής μανιταριών της Ισπανίας είναι η Ολλανδία, η Ιταλία 

και το Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η Ελλάδα, το 2018, εξήγαγε περί τα 477.000 

ευρώ μανιταριών στην Ισπανία ενώ εισήγαγε από αυτήν μανιτάρια συνολικής αξίας άνω των 6 εκ. 

ευρώ. 

Διεθνείς Εκθέσεις στην Ισπανία στον κλάδο των τροφίμων 

Όπως έχει επισημανθεί πολύ συχνά από το Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης, η συμμετοχή των 

ενδιαφερομένων σε διεθνείς εκθέσεις αποτελεί σημαντικό βήμα για την είσοδο στην αγορά 

ενδιαφέροντος, ιδίως για την Ισπανία, όπως έχει δείξει η έως τώρα εδώ εμπειρία. Σημαντικές 

κλαδικές Εκθέσεις είναι :  

 

- SALON INTERNATIONAL DE CLUB DE GOURMETS, Μαδρίτη, www.gourmets.net  

- ALIMENTARIA, Βαρκελώνη (διετής), www.alimentaria.com  

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Γραφείο ΟΕΥ έχει ήδη αναρτήσει σχετικές ενημερώσεις στη διαδικτυακή 

πύλη του Υπουργείου Εξωτερικών www.agora.mfa.gr.  

Πηγές-Χρήσιμες Διευθύνσεις: 

Υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων, https://www.mapa.gob.es 

Sociedad Micológica de Madrid, http://www.socmicolmadrid.org/ 

La Vanguardia, https://www.lavanguardia.com/ 

El País, https://elpais.com/ 

 

Άλια Ν. Παπαναστασίου 

Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 

Επικεφαλής Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης 
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