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ις γιορτινές μέρες των Χριστουγέννων και 
τις Πρωτοχρονιάς παρατηρείται μια ιδι-
αίτερα αυξανόμενη κατανάλωση κρέατος 
πουλερικών. Αν και δεν πρόκειται για ένα 

ελληνικό έθιμο, η γαλόπουλα και το κοτόπουλο την 
περίοδο αυτή έχουν στο οικογενειακό τραπέζι την 
τιμητική τους.

Διατροφική αξία 
Το κρέας τόσο του κοτόπουλου, όσο και της γα-

λοπούλας είναι πλούσιο σε βιταμίνες της ομάδας 
Β (κυρίως θειαμίνη, βιταμίνη Β6, και παντοθενικό 
οξύ), καθώς και σε ανόργανα στοιχεία όπως ο σίδη-
ρος, ο ψευδάργυρος, το μαγνησίο, ο φωσφόρος, το 
καλίο, η νιασίνη και ο χαλκός, στοιχεία πολύτιμα για 
τον ανθρώπινο οργανισμό.

Η κατανάλωση κρέατος πουλερικών, ως μέρος 
μιας δίαιτας πλούσιας σε λαχανικά, συνδέεται επί-
σης, με τη μείωση του κινδύνου ανάπτυξης υπερβο-
λικού βάρους και παχυσαρκίας, καρδιαγγειακών πα-
θήσεων και σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.

Η σημασία του κρέατος των πουλερικών για τον 
άνθρωπο έχει επίσης αναγνωριστεί από τον Ορ-
γανισμό Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO), ο 
οποίος θεωρεί ότι αυτό το ευρέως διαθέσιμο, σχε-
τικά φθηνό φαγητό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στις ανα-
πτυσσόμενες χώρες, όπου μπορεί να συμβάλει στην 
αντιμετώπιση των ελλείψεων σε απαραίτητα θρε-
πτικά συστατικά.

Το κρέας των πουλερικών καταναλώνεται σε πολ-
λές διαφορετικές μορφές, κάθε μια από τις οποίες 
διακρίνεται για τη διαφορετική γεύση και διατρο-
φική της αξία. Το κρέας της γαλοπούλας είναι σχε-
τικά χαμηλό σε κορεσμένα λιπαρά και περιέχει ρι-
βοφλαβίνη, φωσφόρο, πρωτεΐνες και σελήνιο. Περι-
έχει επίσης τον αντιοξειδωτικό ψευδάργυρο, αν και 
διαθέτει υψηλά επίπεδα χοληστερόλης και νατρίου. 
Το κοτόπουλο τείνει να έχει περισσότερες θερμίδες, 
λίπος και χοληστερόλη από τη γαλοπούλα, αλλά πε-
ριέχει περισσότερα ωμέγα λιπαρά οξέα και πρωτεΐ-
νες. Η τυπική μερίδα κρέατος στήθους κοτόπουλου 
περιέχει περίπου 165 θερμίδες, ενώ η αντίστοιχη 
μερίδα κρέατος γαλοπούλας περιέχει μόνο 104. Το 
κοτόπουλο έχει λιγότερο νάτριο όπως και η γαλο-
πούλα, ενώ είναι επίσης υψηλό σε χοληστερόλη.

Παραγωγή 
Η παραγωγή κρέατος γαλοπούλας παγκοσμίως 

παρέμεινε σχεδόν σταθερή το 2018 σε σύγκριση με 
το 2017 (+0,54%). Ενώ δηλαδή, μειώθηκε η παρα-
γωγή των ΗΠΑ (-1,53%), στην Ευρώπη αυξήθηκε 
(+0,53%). Η παραγωγή της γαλοπούλας στην Ευ-
ρώπη εξακολουθεί να επικεντρώνεται σε έξι κράτη 
(Πολωνία, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και 
Ηνωμένο Βασίλειο).

Με παραγωγή περίπου 1,8 εκατ. τόνων, οι έξι αυ-
τές χώρες αντιπροσωπεύουν το 86% της συνολι-

κής παραγωγής κρέατος γαλοπούλας στην ΕΕ. Η συ-
νολική παραγωγή αυτών των έξι κρατών δεν μετα-
βλήθηκε μεταξύ 2017 και 2018. Ενώ δηλαδή, η Γερ-
μανία, η Γαλλία και η Ιταλία μείωσαν την παραγωγή 
τους, η Πολωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο παρουσί-
ασαν αύξηση του δικού τους ποσοστού.

Με μέση κατανάλωση 4kg κατά κεφαλήν κατ’ 
έτος στην Ευρώπη τα τελευταία δύο χρόνια, η κατα-
νάλωση κρέατος γαλοπούλας παραμένει σταθερή, 
αλλά εξακολουθεί να αγωνίζεται κατά της αυξανό-
μενης κατανάλωσης κοτόπουλου.

Η κρεοπαραγωγός πτηνοτροφία αποτελεί από 
τους πλέον δυναμικούς κλάδους της ελληνικής κτη-
νοτροφίας με ένα από τους μεγαλύτερους βαθμούς 
καθετοποίησης. Χωροταξικά ο κύριος όγκος της πα-
ραγωγής του κρέατος πουλερικών βρίσκεται στις 
περιφέρειες Ηπείρου, Στερεάς Ελλάδας και Κεντρι-
κής Μακεδονίας στις οποίες παράγεται το 41,8%, το 
29,6% και 19,4% αντίστοιχα.

Προοπτικές του κλάδου 
Οι προοπτικές για το κρέας πουλερικών κατά τα 

προσεχή 3 με 5 χρόνια φαίνονται θετικές για πολ-
λούς και διάφορους λόγους. Η συμπεριφορά των 
καταναλωτών εξακολουθεί να είναι υπέρ των πουλε-
ρικών, οδηγώντας σε υψηλότερη κατανάλωση που-
λερικών τόσο στην ΕΕ όσο και σε παγκόσμιο επί-
πεδο, η οποία οφείλεται, μεταξύ άλλων, στην αύ-
ξηση της μεσαίας τάξης στις χώρες της Ασίας, της 
Μέσης Ανατολής και της Αφρικής. Η κατανάλωση 
κρέατος πουλερικών δεν αυξάνεται μόνο λόγω της 
αύξησης του παγκόσμιου πληθυσμού, αλλά και λόγω 
της αύξησης της μέσης κατανάλωσης ανά άτομο, 
αποτέλεσμα της αυξανόμενης κατανάλωσης κρέα-
τος σε χαμηλότερη τιμή.

Τέλος, η εκδήλωση της αφρικανικής πανώλης των 
χοίρων, η οποία αναμένεται να μειώσει τον πληθυ-
σμό των χοίρων στην Κίνα κατά 30% και τον παγκό-
σμιο πληθυσμό χοίρων κατά τουλάχιστον 15%, θα 
αποτελέσει ενδεχομένως ένα παράθυρο ευκαιρίας 
για τους παραγωγούς της ΕΕ να προσφέρουν εναλ-
λακτική πηγή πρωτεΐνης έναντι του χοιρινού. Οι πα-
γκόσμιες αυτές τάσεις τις αγοράς είναι που πιθανόν 
να συμπαρασύρουν και την ελληνική αγορά, αυξάνο-
ντας τις ευκαιρίες για τους Έλληνες παραγωγούς. 

T

Παραγωγή γαλοπούλας (‘000 τόνοι βάρος σφάγιου)
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