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το 70% της σύστασής τους) τα 

μπισκότα παρέχουν σημαντική 

ποσότητα υδατανθράκων που 

εφοδιάζει με ενέργεια σώμα και 

πνεύμα, καθώς οι υδατάνθρακες 

αποτελούν τη μοναδική καύσιμη 

ύλη του εγκεφάλου. 

Παράλληλα, περιέχουν ποσότητες 

πρωτεΐνης, η οποία προέρχεται 

κυρίως από τα δημητριακά και 

δευτερευόντως από άλλα 

συστατικά όπως είναι το αυγό ή 

το γάλα. 

Τα μπισκότα έπαιξαν σημαντικό 

ρόλο στην ιστορία της 

ανθρωπότητας, γιατί 

αποτελούσαν την ιδανική τροφή 

για τα ταξίδια, καθώς είναι εύκολο 

να μεταφερθούν και να 

διατηρηθούν για πολύ καιρό.  

Ακόμα και σήμερα είναι 

απαραίτητο συνοδευτικό σνακ 

μικρών και μεγάλων στα ταξίδια, 

στις γιορτές, στα πάρτυ κλπ. 

 

 

Αποτελούν κομμάτι της 

ισορροπημένης διατροφής και 

διατίθενται σε μία πολύ μεγάλη 

ποικιλία: 

• Γλυκά, χωρίς ζάχαρη, ολικής 

άλεσης, με γάλα και ασβέστιο, με 

μαρμελάδα, γεμιστά ή με 

επικάλυψη σοκολάτας, κρέμας 

κλπ. 

• Αλμυρά, με τυρί ή άλλες 

γεύσεις.   

Έτσι καταφέρνουν να καλύψουν 

διαφορετικές διατροφικές 

ανάγκες, γευστικές προτιμήσεις 

και περιστάσεις, μειώνοντας την 

αίσθηση της πείνας και 

καλύπτοντας ενδιάμεσα γεύματα.  

 

 

ΜΠΙΣΚΟΤΟ μια γλυκιά και 
αλμυρή  ιστορία. 

Εισαγωγή 

Τα μπισκότα είναι γλυκίσματα 

από ζύμη διαμορφωμένη σε μικρά 

και λεπτά κομμάτια, τα οποία 

ψήνονται καλά στο φούρνο ώστε 

να γίνουν τραγανά. Μπορεί να 

είναι γλυκά, αλμυρά, γεμιστά κλπ.  

Πήραν το όνομα τους από την 

εποχή του μεσαίωνα στην Αγγλία. 

Φημολογείται ότι το πρώτο 

μπισκότο εμφανίστηκε τυχαία 

στην Ολλανδία όταν κάποιος 

μάγειρας έριξε λίγη ζύμη στο 

ζεστό φούρνο και δημιούργησε το 

πρώτο μπισκότο. 

Το μπισκότο υπήρξε αρχικά μια 

πρακτική συμπυκνωμένη τροφή 

παραπλήσια του ψωμιού, ικανή 

να διατηρείται καλά για μεγάλο 

χρονικό διάστημα. Ήταν η γαλέτα 

των προϊστορικών χρόνων, ένα 

“σπογγώδες και ξερό μείγμα 

αλευριού, αντιστεκόμενο καλά 

στη μούχλα”. Στη διαδρομή 

προστέθηκε μέλι και έγινε 

ιδιότυπο γλύκισμα με πλήθος 

παραλλαγών και εντυπωσιακή 

ποικιλία συστατικών. 

Βασικό συστατικό και απαραίτητη 

πρώτη ύλη των μπισκότων είναι 

τα δημητριακά και συγκεκριμένα 

το αλεύρι κάθε είδους όπως από 

σιτάρι, σίκαλη, βρώμη, ή κριθάρι. 

Τα δημητριακά αποτελούν τη 

θεμέλια βάση της Μεσογειακής 

πυραμίδας, δηλαδή είναι τρόφιμα 

που μπορούμε να καταναλώνουμε 

συχνότερα και σε μεγαλύτερες 

ποσότητες.  Λόγω της αυξημένης 

περιεκτικότητάς τους σε 

δημητριακά (τα οποία μπορεί να 

αποτελούν ακόμα και πάνω από 
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Η αγορά του Μπισκότου στα  
 
Σούπερ/Ύπερ Μάρκετ 

Το 11μηνο του 2014 οι πωλήσεις 

της κατηγορίας στα Σούπερ/Υπέρ 

Μάρκετ της Ηπειρωτικής Ελλάδας 

και της Κρήτης συνεχίζουν την 

ανοδική πορεία των τελευταίων 

ετών με μια αύξηση 1,2% σε αξία 

και 2,2% σε όγκο. Ο τζίρος της 

κατηγορίας για το 2014 θα 

ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια 

ευρώ και σε όγκο τους 18,5 

χιλιάδες τόνους.  

Η κατηγορία αποτελείται από τα 

Γλυκά και τα Αλμυρά και η 

αύξηση προέρχεται και από τις 

δυο αυτές υποκατηγορίες. Πιο 

συγκεκριμένα, το 88% του όγκου 

πωλήσεων των Μπισκότων  

προέρχεται από τα Γλυκά και το 

υπόλοιπο 12% από τα Αλμυρά. 

Το 55,2% του συνολικού όγκου 

των Μπισκότων πουλήθηκε στα 

πλαίσια προωθητικών ενεργειών 

που έγιναν στα καταστήματα των 

λιανεμπορικών επιχειρήσεων σε 

συνεργασία με τις βιομηχανίες, 

δηλαδή προϊόντα που βρίσκονταν 

σε φυλλάδια των Σούπερ/Υπέρ 

Μάρκετ, σε προβολές ή είχαν 

προσωρινές μειώσεις τιμών. 

Ο όγκος αυτός έχει αυξηθεί κατά 

9,6 μονάδες σε σχέση με την 

αντίστοιχη περσινή περίοδο και 

είναι το μεγαλύτερο ποσοστό των 

τελευταίων 4 ετών. 

Αύξηση μέσω των ενεργειών 

αυτών είχαν και οι δύο 

υποκατηγορίες αλλά μεγαλύτερη 

είχαν τα Αλμυρά, όπου η αύξηση 

έφτασε τις 10,7 μονάδες.  

Πηγή: IRI InfoScan Service, Νοέμβριος 2014 

Εξέλιξη 
πωλήσεων σε 
Όγκο και σε 

Αξία της 
κατηγορίας 
Μπισκότα  

Πωλήσεις της 
κατηγορίας σε 

χιλιάδες 
τόνους 

 

Ποσοστιαία 
μεταβολή 
του Όγκου 
πωλήσεων 

της 
κατηγορίας 

Ο τζίρος της 
κατηγορίας σε 

εκ. ευρώ 

Ποσοστιαία 
μεταβολή 
του Τζίρου 

της 
κατηγορίας 

ΕΤΟΣ 2011 17,4   96,8   

ΕΤΟΣ 2012 18,0 3,7% 100,3 3,6% 

ΕΤΟΣ 2013 18,4 2,4% 100,2 -0,1% 

Ιανουάριος - 
Νοέμβριος 

2013 
17,1   92,6   

Ιανουάριος - 
Νοέμβριος 

2014 
17,5 2,2% 93,8 1,2% 
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Εκτός από τις προηγούμενες  

προωθήσεις που αναφέραμε 

υπάρχουν και οι προσφορές που 

κάνουν αποκλειστικά οι 

βιομηχανίες στις συσκευασίες των 

προϊόντων. Αυτές παρουσίασαν 

μια αύξηση περίπου 9 μονάδων 

εντός του 2014. Το 36,5% του 

συνολικού όγκου που πουλήθηκε 

είχει μια προσφορά στη 

συσκευασία του. Οι προσφορές 

που συναντήσαμε περισσότερο 

και που είχαν και τη μεγαλύτερη 

ανταπόκριση ήταν οι 3 ή 2 

συσκευασίες δεμένες μαζί με 

ταυτόχρονη μείωση τιμής.  

Τα 3 τελευταία χρόνια οι 

βιομηχανίες έχουν αλλάξει τις 

προσφορές τους και έχουν 

στραφεί σε πολυσυσκευασίες με 

μείωση τιμής. Αυτό βοηθάει την 

κατηγορία να κινείται σε τζίρο με 

αντίθετο πρόσημο συγκριτικά με 

τις υπόλοιπες αγορές τροφίμων 

στα Σούπερ/Υπέρ Μάρκετ της 

Ηπειρωτικής Ελλάδας και της 

Κρήτης, όπου στο 10μηνο 

μειώθηκαν κατά 1,0%. 

Μία από τις μεγαλύτερες 

υποκατηγορίες των Γλυκών 

Μπισκότων είναι τα Γεμιστά 

(Sandwich) όπου στο 11μηνο 

έχουν μια αύξηση σε όγκο  κατά 

7%. Παραμένουν το ιδανικό σνακ 

μικρών και μεγάλων για όλες τις 

ώρες. Νέα λανσαρίσματα στην 

κατηγορία βρίσκουν ανταπόκριση 

από τους λάτρεις τις κατηγορίας 

και ειδικά τα γεμιστά σοκολάτας.  

Τα Cookies είναι άλλη μια μεγάλη 

υποκατηγορία των Μπισκότων 

που αυξάνεται σε όγκο κατά 

3.1%. 

Οι κωδικοί με έκπτωση τιμής 

παίζουν πρωταρχικό ρόλο στην 

προτίμηση των καταναλωτών και 

βοηθούν την υποκατηγορία να 

είναι θετική σε πωλήσεις. 

Το 46% των πωλήσεων των 

Γλυκών Μπισκότων προέρχεται 

από τα Απλά Μπισκότα, δηλαδή 

αυτά που είναι σκέτα χωρίς 

επικάλυψη ή χωρίς extra γέμιση. 

Ενδεικτικά τα προϊόντα που 

απαρτίζουν την υποκατηγορία 

αυτή είναι τα Petit Beurre, τα 

Μιράντα, τα Βουτηχτά, τα Goody, 

τα Digestive, τα Βουτύρου κλπ. 

Τα Απλά Μπισκότα έχουν μείωση 

κατά 3,3% σε όγκο πωλήσεων και 

1,5% σε αξία. Το 2014 οι 

προσφορές με μειώσεις τιμών 

διπλασιάστηκαν σε όγκο σε σχέση 

με την περσινή χρονιά, καθώς οι 

προσφορές που συναντήσαμε και 

φέτος στην υποκατηγορία αυτή 

ήταν 3 ή 2 πακέτα μαζί με μείωση 

τιμής. 

Μερίδια πωλήσεων σε Όγκο 
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Τα Αλμυρά Μπισκότα ακολουθούν 

κι αυτά την αύξηση των 

υπολοίπων με 3,3% σε όγκο και 

1,1% σε αξία. Τα προϊόντα που 

απαρτίζουν την κατηγορία είναι 

τα Κράκερ και όλα τα Μπισκότα 

με αλμυρή γεύση. Τα τελευταία 

χρόνια η κατηγορία ενισχύεται με 

νέα προϊόντα που έχουν extra 

πικάντικη γεύση και περιέχουν 

στη ζύμη τους φέτα, τυρί, 

ντομάτα, ρίγανη, βασιλικό, πιπέρι 

και άλλα μυρωδικά ή 

καρυκεύματα. 

Και σε αυτήν την υποκατηγορία, 

τα τελευταία χρόνια συναντάμε 

όλο και περισσότερο στα ράφια 

των super market πολυσκευασίες 

όπου τις περισσότερες φορές 

συνοδεύονταν με μείωση τιμής. 

Στο 11μηνο του 2014 το 40% 

του όγκου που πουλήθηκε ήταν 

συσκευασίες που είχαν 2,3 ή 4 

πακέτα μαζί. 

  

   

 

Θέματα και Προοπτικές 

Συμπερασματικά, από όλα τα 

παραπάνω, η κατηγορία των 

Μπισκότων αντιστέκεται στην 

πτωτική πορεία του συνόλου των 

ταχυκίνητων καταναλωτικών 

αγαθών στη χώρα μας. Σε μία 

αγορά που η κατανάλωση στο 

σπίτι φαίνεται να αυξάνεται, η 

σχετικά χαμηλή τιμή, η 

προωθητική ένταση και η 

διαφήμιση ενός μικρού 

γλυκίσματος ή snack φαίνεται να 

είναι το κλειδί για την επιβίωση 

της κατηγορίας. Πιθανά 

μελλοντικά βήματα για την 

περαιτέρω ανάπτυξη της 

κατηγορίας θα έπρεπε να είναι η 

επιλογή από τη βιομηχανία αλλά 

και το λιανεμπόριο των 

καλύτερων προωθητικών 

ενεργειών σε συνδυασμό με τους 

πιο αποδοτικούς κωδικούς, αλλά 

και η επένδυση σε νέες γεύσεις 

και συσκευασίες. 

Λύσεις από την IRI  

H IRI έχει αναπτύξει λύσεις με 

εργαλεία που εξετάζουν 

παράγοντες όπως η απόδοση των 

προωθητικών ενεργειών, η 

διαφήμισης, η ελαστικότητας της 

τιμής κ.α.  Έτσι μπορεί να 

προτείνει 

Πηγή: IRI InfoScan Service, Νοέμβριος 2014  

ολοκληρωμένες λύσεις στην 

βιομηχανία ή στον λιανέμπορο με 

σκοπό την βαθύτερη κατανόηση 

των αναγκών του καταναλωτή 

αλλά και να προτείνει τις πιο 

αποδοτικές ενέργειες και 

επενδύσεις στην κατηγορία. 

 



WHITE PAPER 

 
Μπισκότα – Γλυκές και Αλμυρές μικρολιχουδιές! 

6 

• Η παρούσα ανάλυση είχε ως στόχο να τονιστεί η θετική πορεία της κατηγορία των Μπισκότων όπου 

αντιστέκεται στην πτωτική πορεία του συνόλου των ταχυκίνητων καταναλωτικών αγαθών στη χώρα μας. 

 

• Περιέχει στοιχεία από την υπηρεσία IRI Scanning στοιχεία σε σούπερ / υπέρ μάρκετ, με 2 ταμιακές μηχανές 

και πάνω της Ηπειρωτικής Ελλάδας και Κρήτης. Τα στοιχεία αυτά αναφέρονται για το 11μηνο του 2014 σε 

σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2013. 

 

• Πληροφορίες σχετικά με τα Μπισκότα, βρέθηκαν από τις παρακάτω ιστοσελίδες: 

• http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B9%CF%83%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE
%BF 

• http://www.yeskid.gr/kosmos-paidioy/anaptyksi/diatrofi-paidioy/mpiskota-istoria-enos-
agapimenoy-snak?page=2 

 

• Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατηγορία του Μπισκότου ή για άλλες κατηγορίες μπορείτε να 

επικοινωνήσετε με τις παρακάτω θυρίδες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, maria.labaouna@IRIworldwide.com, 

Marketing.Greece@iriworldwide.com. 
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