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Η παραγωγή παγωτού στην Κύπρο 

Η παραγωγή παγωτού στην Κύπρο καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της εγχώριας ζήτησης, σε 

ποσοστό που κυμαίνεται περίπου στο 62%, με το υπόλοιπο 38% των καταναλωτικών 

αναγκών να καλύπτεται από τις εισαγωγές, όπως προκύπτει από τα δεδομένα της 

Κυπριακής Στατιστικής Υπηρεσίας - CYSTAT.  

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία , το 20191, η παραγωγή παγωτού στην Κύπρο 

ανήλθε σε 16,778 εκ. Ευρώ, τα οποία αντιστοιχούσαν σε ποσότητα 7.882 τόνων. Εάν 

λάβουμε υπόψη το ύψος τόσο των κυπριακών εισαγωγών όσο και των εξαγωγών παγωτού 

του ίδιου έτους (10,857 εκ. Ευρώ και 72 χιλ. Ευρώ, αντίστοιχα) καταλήγουμε στο 

συμπέρασμα ότι η συνολική εγχώρια ζήτηση για το 2019 κυμάνθηκε περίπου στα 27,6 εκ. 

Ευρώ, ενώ το ποσοστό ικανοποίησής της από την εγχώρια παραγωγή άγγιξε το 61%2. 

Παραγωγή παγωτού στην κυπριακή αγορά 2016-2019 

Έτος Αξία σε χιλ. Ευρώ 
Ποσότητα σε 

τόνους 

Μερίδιο επί της συνολικής 
παραγωγής προϊόντων 

διατροφής (σε αξία) 

2016 14.368 6.811 1,3% 

2017 15.191 7.228 1,3% 

2018 17.194 8.102 1,4% 

2019 16.778 7.882 1,3% 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου – CYSTAT, κωδικός προϊόντος 10,52 (μεθοδολογία 

οικονομικής δραστηριότητας NACE) 

Επίσης, αξίζει να σημειώσουμε ότι η παραγωγή παγωτού καταλαμβάνει το 1,3% της 

συνολικής παραγωγής βιομηχανοποιημένων τροφίμων στην Κύπρο. Το 2019, συγκεκριμένα, 

η τελευταία κατέγραψε αξία ύψους 1,269 δισ. Ευρώ, από τα οποία τα 16,78 εκ. Ευρώ 

αντιστοιχούσαν στην παραγωγή παγωτών. 

Οι εισαγωγές παγωτού3 στην κυπριακή αγορά 

Το 2021, η Κύπρος εισήγαγε παγωτό συνολικής αξίας 10,255 εκ. Ευρώ (+23% συγκριτικά με 

την κρίσιμη χρονιά του 2020). Το ποσό αυτό αντιστοιχούσε σε ποσότητα 2,828 τόνων (+18% 

σε σχέση με το 2020). Η μέση τιμή/kg του παγωτού που εισάγεται στην κυπριακή αγορά 

κατά την τελευταία οκταετία (2014-2021) ανέρχεται σε 3,11 Ευρώ/kg.  

 

 

                                                           
1
 Η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου δεν έχει εκδώσει ακόμη τα στοιχεία παραγωγής για το 2020 και 

2021, ωστόσο τα δυο αυτά έτη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η παραγωγή παγωτού θα καταγράψει 
αυξητικές τάσεις.  
2
 Σημειώνουμε ότι ο υπολογισμός της εγχώριας ζήτησης είναι ενδεικτικός, καθώς τα στοιχεία των 

εισαγωγών και τα αντίστοιχα στοιχεία της ετήσιας παραγωγής εκδίδονται από διαφορετικά τμήματα 
της CYSTAT και στηρίζονται σε ελαφρώς διαφορετικές στατιστικές παραμέτρους (HS Code για το 
Τμήμα Εξωτερικού Εμπορίου και NACE Code για το Τμήμα Βιομηχανίας, αντίστοιχα).  
3
 HS Code 210500, στον οποίο στηρίζονται όλα τα παρατιθέμενα στοιχεία για την εμπορία παγωτού. 



Εισαγωγές Παγωτού στην Κύπρο 2014-2021 

ΕΤΟΣ Αξία Ετήσια μεταβολή 
(αξία) 

Ποσότητα 
(σε kg) 

Ετήσια μεταβολή 
(ποσότητα) 

Μέση τιμή 
εισαγωγής/kg 

2014 10.115.921 € 11% 3.443.771 16% 2,94 € 

2015 8.210.249 € -19% 2.661.837 -23% 3,08 € 

2016 9.092.551 € 11% 4.167.295 57% 2,18 € 

2017 9.443.462 € 4% 3.500.681 -16% 2,70 € 

2018 10.036.647 € 6% 3.112.156 -11% 3,22 € 

2019 10.857.246 € 8% 2.975.369 -4% 3,65 € 

2020 8.306.353 € -23% 2.387.206 -20% 3,48 € 

2021 10.255.724 € 23% 2.827.919 18% 3,63 € 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, HS Code 210500 

Όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα, η ετήσια αξία των εισαγωγών παγωτού στην 

κυπριακή αγορά παρουσιάζει σταθερά ανοδική τάση, από το 2017 και ύστερα, με εξαίρεση 

το 2020. Αντίθετα, η ετήσια εισαγόμενη ποσότητα καταγράφει ξεκάθαρη μείωση, γεγονός 

το οποίο σχετίζεται, μεταξύ άλλων, και με τη συνεχιζόμενη διεθνή αύξηση των τιμών των 

πρώτων υλών.  

Πορεία εισαγωγών παγωτού στην κυπριακή αγορά 2014-2021 

 

Όσον αφορά τις εξαγωγές κυπριακού παγωτού, αυτές είναι ιδιαίτερα περιορισμένες. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το 2021 ανήλθαν σε μόλις 1.885 Ευρώ (386 kg) και στην 

πλειοψηφία τους  απορροφήθηκαν από την αγορά του Ην. Βασιλείου (προσωρινά στοιχεία 

Κυπριακής Στατιστικής Υπηρεσίας). Αντίστοιχα, το 2020 τα στοιχεία της ίδιας κατηγορίας 

καταδεικνύουν εξαγωγές συνολικού ύψους 27.505 Ευρώ, με βασικό αγοραστή την Ελλάδα4  

                                                           
4
 Πρόκειται κυρίως για τις εξαγωγές της κυπριακής βιομηχανίας Παπαφιλίππου – P&P Ice Cream, της 

οποίας τα παγωτά πωλούνται σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ της ελληνικής αγοράς, όπως η 
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ και η ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ. Η P&P Ice Cream στην Ελλάδα καλύπτει κυρίως την 
κατηγορία των οικογενειακών παγωτών με stevia, όπου, όπως αναφέρει η ίδια, δεν υπάρχουν 
ανταγωνιστικά brands.  
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Οι ελληνικές εξαγωγές παγωτού στην κυπριακή αγορά 

α) Η θέση της Ελλάδας έναντι των άλλων προμηθευτών 

Η Ελλάδα καταλαμβάνει σταθερά τη θέση του κυριότερου προμηθευτή της κυπριακής 

αγοράς σε παγωτά, και μάλιστα με σημαντική διαφορά από τους υπόλοιπους. Το 2021, 

κατείχε μερίδιο στο σύνολο των κυπριακών εισαγωγών του συγκεκριμένου προϊόντος που 

ανήλθε σε 70% (έναντι αντίστοιχου μεριδίου 67% το 2020). Ακολούθησαν η Γερμανία, με 

μερίδιο 19% (από 21% το 2020), το Βέλγιο με 3% (από 7% το 2020), η Ιταλία με επίσης 3% 

(3% και το 2020) και το Ην. Βασίλειο με 1% (από 2% το 2020). Συνεπώς, το 2021 η Ελλάδα 

διεύρυνε αισθητά το μερίδιο των εξαγωγών της στην κυπριακή αγορά όσον αφορά το 

παγωτό, εις βάρος άλλων μεγάλων προμηθευτών (Γερμανία, Βέλγιο και Ην. Βασίλειο) οι 

οποίοι είδαν τα αντίστοιχα μερίδιά τους να συρρικνώνονται (με εξαίρεση την Ιταλία, που 

διατήρησε σταθερό το δικό της μερίδιο). 

Σημειώνουμε, ακόμη, ότι μέχρι και το 2014, τη θέση της Ιταλίας καταλάμβανε η Γαλλία, η 

οποία έκτοτε δεν εμφανίζεται μεταξύ των προμηθευτών της κυπριακής αγοράς παγωτού.  

 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου (προσωρινά στοιχεία), HS Code 2010500 

Όσον αφορά το μέσο κόστος εισαγωγής, τα στοιχεία της CYSTAT καταδεικνύουν ότι το 

παγωτό που εξάγει η Ελλάδα στην Κύπρο υπερβαίνει σε μέση αξία/kg εκείνο των 

ανταγωνιστών της. Το 2021, η μέση τιμή του εισαγόμενου στην Κύπρο παγωτού από την 

Ελλάδα άγγιξε τα 3,9€/kg, έναντι 3,0€/kg από τη Γερμανία και 2,9€/kg από το Βέλγιο.  
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Κυριότεροι προμηθευτές παγωτού στην 
Κύπρο 2021 

Αξία € Ποσότητα kg Μέση τιμή/kg 

Ελλάδα 7.168.360 1.856.298 3,9 € 

Γερμανία 1.986.881 661.495 3,0 € 

Βέλγιο 287.545 98.283 2,9 € 

Ιταλία 28.0526 83.449 3,4 € 

Ην. Βασίλειο 79.093 20.576 3,8 € 

Μερικό Σύνολο 9.802.405 2.720.101 3,6 € 

Σύνολο 10.255.724 2.827.919 3,6 € 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου (προσωρινά στοιχεία) 

Η γενική πορεία που διαγράφουν οι ελληνικές εξαγωγές παγωτού στην Κύπρο είναι 

ανοδική, με εξαίρεση τη διετία, 2019-2020. Αξίζει να σημειώσουμε ότι από το 2013 ως το 

2021, η αξία των εν λόγω εξαγωγών αυξήθηκε συνολικά κατά 35%. Όσον αφορά τους 

υπόλοιπους βασικούς προμηθευτές της κυπριακής αγοράς σε παγωτά, ξεκάθαρα θετική 

τάση φαίνεται να καταγράφει επίσης η Γερμανία, ενώ, αντίθετα, οι εξαγωγές του Βελγίου 

και της Ιταλίας παρουσιάζουν τάσεις συρρίκνωσης.  

 

Κύριοι προμηθευτές Κύπρου σε παγωτό 2013-2021 

 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου- CYSTAT 
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β) Οι ελληνικές εξαγωγές παγωτού στην Κύπρο 

Η μέση ετήσια αξία των ελληνικών εξαγωγών παγωτού στην Κύπρο κατά την εννεαετία 

2013-2021 ανήλθε σε 6,14 εκ. Ευρώ, ενώ η μέση ετήσια ποσότητα σε 1.811 τόνους, 

αντίστοιχα.  Ειδικά το 2021, η Ελλάδα εξήγαγε στην κυπριακή αγορά παγωτά συνολικής 

αξίας 7,168 εκ. Ευρώ, που αντιστοιχούσαν σε ποσότητα 1.856 τόνων.  

Είναι επίσης αξιοσημείωτο, όπως παρατηρούμε στον παρακάτω πίνακα, ότι το μερίδιο που 

καταλαμβάνει η Ελλάδα στις συνολικές κυπριακές εισαγωγές παγωτού είναι μεγαλύτερο σε 

όρους αξίας και κάπως μικρότερο, σε όρους ποσότητας (70% σε αξία αλλά 66% σε 

ποσότητα, για το 2021). Αυτό προφανώς συνδέεται και με το γεγονός ότι, όπως 

προαναφέραμε, το παγωτό που προέρχεται από την Ελλάδα εισάγεται σε ακριβότερες τιμές 

απ’ ότι εκείνο που προέρχεται από τους υπόλοιπους προμηθευτές.    

Ελληνικές εξαγωγές παγωτού στην Κύπρο 2013-2021 

ΕΤΟΣ Αξία 
Ετήσια 

μεταβολή 
Ποσότητα 

Μερίδιο σε σύνολο 
κυπριακών 
εισαγωγών παγωτού- 
αξία 

Μερίδιο  σε σύνολο 
κυπριακών 
εισαγωγών 
παγωτού - 
ποσότητα 

2013 5.300.747 € -25% 1.343.548 kg 58% 45% 

2014 5.720.311 € 8% 1.527.691 kg 57% 44% 

2015 5.416.640 € -5% 1.629.394 kg 66% 61% 

2016 5.766.881 € 6% 2.474.387 kg 63% 59% 

2017 6.304.816 € 9% 2.404.156 kg 67% 69% 

2018 7.220.273 € 15% 1.983.177 kg 72% 64% 

2019 7.197.738 € -0,3% 1.735.204 kg 66% 58% 

2020 5.201.503 € -28% 1.344.889 kg 63% 56% 

2021 7.168.360 € 38% 1.856.298 kg 70% 66% 

Πηγή: Κυπριακή Στατιστική Υπηρεσία 

Την κρίσιμη (λόγω πανδημίας) χρονιά του 2020, οι ελληνικές εξαγωγές παγωτού στην 

Κύπρο επηρεάστηκαν σημαντικά, αφού μειώθηκαν κατά -28%, σε ετήσια βάση, σύμφωνα 

με τα στοιχεία της CYSTAT. Σημειωτέον ότι η αντίστοιχη μείωση που κατέγραψαν οι άλλοι 

δυο βασικοί προμηθευτές για το ίδιο έτος ήταν ηπιότερη (-10% για τη Γερμανία και -20% 

για το Βέλγιο). Παρατηρούμε, επίσης, ότι αρκετά σημαντική πτώση σημείωσαν οι ελληνικές 

εξαγωγές και το 2013 -όπως φαίνεται στον παραπάνω σχετικό πίνακα- λόγω της 

χρηματοοικονομικής κρίσης από την οποία διερχόταν τότε η Κύπρος.  

Παρόλα αυτά, το 2021 οι ελληνικές εξαγωγές επανήλθαν δυναμικά, με ετήσια άνοδο που 

αγγίζει το +38% σε όρους αξίας, έναντι αντίστοιχης αύξησης της τάξης του +20% για τη 

Γερμανία, 25% για την Ιταλία και σημαντικής συρρίκνωσης, που άγγιξε το -44%, για το 

Βέλγιο.  



Τα brands που κυριαρχούν στην κυπριακή αγορά 

Στην κυπριακή αγορά παγωτού κυριαρχούν δυο εγχώριες βιομηχανίες, οι P&P Cream Group 

και η Regis Milk Industries καθώς και τέσσερις εισαγωγείς (ΚΕΑΝ, Unilever, Argosy, Vassos 

Eliades), όπως φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα. Από τις προαναφερόμενες 

βιομηχανίες, επισημαίνουμε ότι η P&P Cream Group έχει αναπτύξει αξιόλογη εξαγωγική 

δραστηριότητα,  η οποία εκτείνεται και στην Ελλάδα.  

Οι κυριότερες εταιρείες παγωτού της Κύπρου 

(Με αλφαβητική ιεράρχηση) 

Brand παγωτού Προέλευση Διανομέας Μερίδιο αγοράς - Άλλες πληροφορίες 

ALGIDA Εισαγωγή  UNILEVER 
TSERIOTIS 
CYPRUS LTD 

Η UNILEVER είναι αντιπρόσωπος στην 
Κύπρο για τα brands Calippo, Cornetto, 
Twister, Disney και Magnum (το 
αντίστοιχο Magic που πωλείται στην 
Ελλάδα).  

Όπως αναφέρει η αρμόδια εκπρόσωπος 
της εταιρείας, τα παγωτά της Algida 
κυριαρχούν στην κυπριακή αγορά στην 
κατηγορία των πολυσυσκευασιών 
οικογενειακού παγωτού καθώς και στο 
ξυλάκι (ατομικές συσκευασίες), όπου 
τις περισσότερες πωλήσεις φαίνεται να 
καταγράφει το Magnum.   

FRONERI (Nestle, 
Modelez, 
Movenpick, 
Antica Gelateria 
del Corso, La 
Cremeria) 

Εισαγωγή από 
Ελλάδα 

VASSOS 
ELIADES 

Το μερίδιο το οποίο καταλαμβάνει η 
Froneri στην κυπριακή αγορά παγωτού 
ανέρχεται σε 24,5% σε αξία με αυξητική 
τάση και σε 22,5% σε ποσότητα με 
ανοδική τάση. Με την χαλάρωση των 
περιοριστικών μέτρων κατά της 
πανδημίας, η εταιρεία δηλώνει ότι 
αυξήθηκαν οι πωλήσεις σε όλες τις 
ετικέτες παγωτού, τις οποίες 
εκπροσωπεί.  

ΚΡΙ ΚΡΙ Εισαγωγή από 
Ελλάδα 

ΚΕΑΝ GROUP Η KEAN Group συνεργάζεται με την ΚΡΙ 
ΚΡΙ από το 2012, αντιπροσωπεύοντας 
στην κυπριακή αγορά τόσο το παγωτό 
όσο και το γιαούρτι ΚΡΙ ΚΡΙ. 
Σύμφωνα με τον Sales & Business 
Development Manager της εταιρείας, το 
παγωτό ΚΡΙ ΚΡΙ αυτή τη στιγμή κατέχει 
την 5η θέση στο σύνολο της κυπριακής 
αγοράς.  



MARS  Εισαγωγή από 
διάφορες χώρες 

ARGOSY 
TRADING CO 

Το μερίδιο της κυπριακής αγοράς που 
αντιστοιχεί στα παγωτά της MARS (με 
τα brands Galaxy, Twix, Snickers, 
Bounty, Mars, Maltesers,  M&Ms) 
ανέρχεται σε 3% σε όγκο, σύμφωνα με 
τον αρμόδιο εκπρόσωπο της εταιρείας. 

PAPAFILIPOU Εγχώρια 
παραγωγή 

P&P ICE CREAM 
GROUP 

Η P&P (Papafilipou), που 
δημιουργήθηκε το 1965, κατέχει 
ηγετική θέση στην κυπριακή αγορά, 
κυρίως όσον αφορά το επαγγελματικό 
και οικογενειακό παγωτό. 

Δραστηριοποιείται τόσο στη χονδρική 
πώληση (ξενοδοχεία, περίπτερα, super 
markets, εστιατόρια), όσο και στη 
λιανική, μέσα από ιδιόκτητα σημεία 
πώλησης. Επίσης, διαθέτει αξιόλογο 
δίκτυο εξαγωγών, το οποίο 
περιλαμβάνει και την Ελλάδα (βλ. 
υποσημείωση 4).  

REGIS Εγχώρια 
Παραγωγή 

REGIS MILK 
INDUSTRIES 

Η εταιρεία κυριαρχεί στις 
πολυσυσκευασίες ατομικών παγωτών, 
κατέχοντας μερίδιο που αγγίζει το 35% 
σε όγκο επί του συνόλου των 
πωλήσεων στην κυπριακή αγορά, όπως 
μας ενημερώνει η Sales & Marketing 
Director της εταιρείας. 

Τα προαναφερόμενα στοιχεία συγκεντρώθηκαν ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία με 
τους αρμόδιους εκπροσώπους κάθε εταιρείας. 

 

Οι πωλήσεις παγωτού κατά την περίοδο της πανδημίας  

Οι αυστηροί περιορισμοί που επιβλήθηκαν από τον Μάρτιο 2020 προς αντιμετώπιση της 

πανδημίας στην Κύπρο είχαν σαν αποτέλεσμα να ενισχυθεί αισθητά η ζήτηση στα παγωτά 

εκείνα τα οποία διατίθενται σε υπεραγορές και περίπτερα 24ωρης λειτουργίας, λόγω της 

αντίστοιχης αύξησης της κατανάλωσης ειδών διατροφής στο σπίτι.  

Αντίθετα, σημαντική ήταν η συρρίκνωση της ζήτησης για τα παγωτά που διανέμονται στον 

κλάδο HORECA (ξενοδοχεία, εστιατόρια, bar, catering, χώροι αναψυχής) ο οποίος για 

μεγάλο χρονικό διάστημα υπολειτουργούσε, χωρίς, μέχρι και σήμερα, να θεωρείται ότι έχει 

ανακάμψει πλήρως. Σημαντικό ρόλο ως προς αυτό έπαιξε και η μειωμένη άφιξη τουριστών 

(-84% το 2020 έναντι του 2019) καθώς και άλλοι παράγοντες που συνδέονται, άμεσα ή 

έμμεσα, με την πανδημία (αύξηση κόστους παραγωγής, λόγω ακριβότερων πρώτων υλών, 

καθυστερήσεις στις παραδώσεις, αυξημένα μεταφορικά, υποχρέωση προπληρωμής 

προμηθευτών).  

Σαν αποτέλεσμα, των παραπάνω, οι εισαγωγές παγωτού το 2020 μειώθηκαν εμφανώς         

(-28% σε ετήσια βάση), ωστόσο τη μείωση αυτή αντιστάθμισαν η άνοδος της ζήτησης στο 

κανάλι του λιανικού εμπορίου, εκ μέρους των Κύπριων καταναλωτών.  



Μάλιστα, ορισμένοι διανομείς παγωτού κάνουν λόγο για αύξηση των πωλήσεων αλλά και 

του μεριδίου τους στην κυπριακή αγορά κατά τη διετία 2020-21, ειδικά σ τις οικογενειακές 

συσκευασίες.  

Οι τάσεις για το 2022 

Όσον αφορά το 2022 και τις τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις, οι εταιρείες παγωτού αναφέρουν 

ότι δεν έχουν μέχρι σήμερα επηρεαστεί οι πωλήσεις τους, δεδομένου ότι το παγωτό έχει 

αποδειχτεί, ως προϊόν, ότι «αντέχει» ακόμη και σε περιόδους κρίσης.  

Παρόλα αυτά, σε περίπτωση που οι αφίξεις επισκεπτών στην Κύπρο κατά τη φετινή 

τουριστική περίοδο δεν είναι οι αναμενόμενες, εκτιμάται ότι θα ελαττωθούν αρκετά οι 

πωλήσεις στις ατομικές συσκευασίες παγωτού5. Αντίθετα, οι συσκευασίες του 1 λίτρου, που 

απευθύνονται σε οικογένειες και διατίθενται κυρίως στα super market, υπολογίζεται ότι θα 

διατηρήσουν σταθερή τη ζήτησή τους. 

Πάντως, τα πρώτα στοιχεία που εξέδωσε η Κυπριακή Στατιστική Υπηρεσία για το 2022 και 

αφορούν τον μήνα Ιανουάριο είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, αφού καταγράφουν μια άνοδο 

της τάξης του 122% για τις συνολικές κυπριακές εισαγωγές παγωτού σε αξία (συγκριτικά με 

τον Ιαν. 2021) και 82% σε ποσότητα. Τέλος, σημειώνουμε ότι οι αντίστοιχες ποσοστιαίες 

αυξήσεις για τις εισαγωγές μόνο από την Ελλάδα ήταν κάπως ηπιότερες (44% για την αξία 

και 4% για την ποσότητα).   

Οι προτιμήσεις των καταναλωτών 

Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην Κύπρο κατά το μεγαλύτερο μέρος 

του έτους, το παγωτό έχει καθιερωθεί ως παγιωμένη αγοραστική συνήθεια, με αποτέλεσμα 

το επίπεδο της κατανάλωσής του να είναι αυξημένο όχι μόνο τους ζεστούς αλλά και τους 

ψυχρότερους μήνες.  

Ιδιαίτερη προτίμηση, βάσει των πωλήσεων, φαίνεται να δείχνουν οι κύπριοι καταναλωτές 

στα παγωτά με πιο ελαφριά σύσταση (λιγότερα λιπαρά και λιγότερη ζάχαρη από τα 

αντίστοιχα που πωλούνται σε Αμερική και Ευρώπη), γεγονός που εξηγείται από το θερμό 

κλίμα της χώρας, όπως προαναφέραμε. Αρκετά δημοφιλείς στην Κύπρο είναι φρουτένιες 

γεύσεις τύπου «γρανίτα», όπως τα sorbet (με 0% γάλα) και τα sherbet (με 15% γάλα) καθώς 

και στα «άσπρα» παγωτά (με γεύσεις όπως βανίλια ή γιαούρτι). Επίσης, παρατηρούμε ότι 

τα τελευταία χρόνια κερδίζουν συνεχώς έδαφος στην Κύπρο τα παγωτά χωρίς ζάχαρη, με 

την προσθήκη του γλυκαντικού stevia, ενώ ανερχόμενες είναι και οι κατηγορίες των 

παγωτών vegan και των παγωτών χωρίς γλουτένη.  

------ 

 

                                                           
5
 Διευκρινίζουμε ότι η Ρωσία είναι από τις βασικές χώρες προέλευσης του εισερχόμενου τουρισμού 

στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το 2021, οι αφίξεις από τη Ρωσία 
αποτέλεσαν το 27% του συνόλου των αφίξεων (προσωρινά στοιχεία Κυπριακής Στατιστικής 
Υπηρεσίας).  


