
                                                                                         
   

            
 
 

მისიის შეჯამება საქართველო 8.12.2019-21.12.2019, 3.02.2020-19.02.2020 

მისიის მიზანი: რძის პროდუქტების ბაზრის კვლევა, ბაზარზე შესვლა და ახალი 
სახეობის ყველის წარმოება. 

ავტორი: ლოლა მუხტოროვა 

შესავალი: 

საქართველო ითვლება ყველის ერთ-ერთ მთავარ მომხმარებლად, ქართველების 
მიხედვით, ახალი და რბილი ჯიშები, როგორიცაა სულგუნი, იმერული, რომლებიც 
გამოიყენება ქართულ ხაჭაპურში, გუდა - მთის მაგარი ყველი, რომელიც მზადდება 
ცხვრის რძით, ტრადიციულად ცხვრის ტყავში სადღესასწაულო სუფრის ყველა 
სუფრაზე სავალდებულო კერძია. საბჭოთა პერიოდის ინდუსტრიალიზაციის 
პერიოდში ბევრი ყველის ჯიში დაიკარგა. ანა მიქაძე-ჩიკვაიძის თქმით, საქართველოს 
დამოუკიდებლობის შემდეგ, ქართული ტრადიციების აღორძინება და ეროვნული 

თვითმყოფადობა დაბრუნდა.  

მისი ძალისხმევით და ენთუზიაზმით მან პირადად იპოვა 60 ჯიში, რომლებიც 
ტრადიციულად მზადდებოდა (და დღესაც მზადდება) საქართველოში. გარდა ყველისა, 
ქართველები ამზადებენ და მოიხმარენ რძის სხვა პროდუქტებსაც, როგორიცაა 
ტრადიციული მაწონი, ტვოროგი, ხაჭო და არაჟანი, ნაღები, ნადუგი, იოგურტი და სხვა. 

ზოგადად, მთავარ პრობლემად რჩება მშრალი ფხვნილის რძის მაღალი გამოყენება 
რძის პროდუქტების წარმოებისათვის, ყველის ჩათვლით. საქართველოს სტატისტიკის 
ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, 2019 წელს საქართველომ 29,6 მილიონი აშშ 
დოლარი რძე შემოიტანა, საიდანაც შესქელებული ან შაქრის დამატებული რძის 
იმპორტმა შეადგინა 21,3 მილიონი აშშ დოლარი, ხოლო უშაქრო რძის იმპორტმა 8,3 
მილიონი აშშ დოლარი შეადგინა. . 

 

 



                                                                                         
   

            
 
 

 

რძის იმპორტი 2019 წელს 
საქართველოს მთლიანი იმპორტის მხოლოდ 0,33 პროცენტი შეადგინა. 

2019 წელს იანვრიდა ნოემბერში, საქართველომ  სამი ქვეყნიდან შემოიტანა რძე და 
ნაღები უშაქრო. ეს ქვეყნებია: უკრაინა - 3,221,5 ტონა, ირანი - 816,4 ტონა, თურქეთი - 

508,2 ტონა.  

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, 2018 წელს 
ქართველმა ფერმერებმა 555,3 მილიონი ლიტრი რძე აწარმოეს, რაც 5,1% -ით არის 
გაზრდილი 2017 წელთან შედარებით. საშუალო ზომის ფერმერებს რომლებსაჩ 
გააჩნიათ თავინათი საკუთარი საძოვრები აქვთ შესაძლებლობა დაიწყონ  ნახევრად 
მყარი და მყარი ყველი ბუნებრივი რძისგან წარმოება, რომელზეც მზარდი მოთხოვნაა 
როგორც ადგილობრივი მოსახლეობისგან, ასევე ტურისტების მხრიდანაც. 
საქართველომ ნაბიჯი გადადგა ბუნებრივი რძისგან დამზადებული პროდუქციის 
პოპულარიზაციის მხრივაც. პროდუქტები რომლებიც წარმოებულია 
ნატურალური/ნედლი რძისგან და არ შეიცავს რძის ფხვნილს ან სხვა ბოსტნეულს არის 



                                                                                         
   

            
 
 

აღნიშნული შესაბამისი ლოგოთი „ქართული რძე“. რომ მისცენ 
ინფორმაცია მომხმარებლებს, რომლებიც ნატურალურ რძის პროდუქტებს ყიდულობენ. 
მომხარებელს აქვს შანსი ნახოს რომელი რძის პროდუქტი კეთდება სუფთა რძისგან და 
რომელ პროდუქტს აქვს სხვა დანამატები. სურსათის ეტიკეტირების წესს მისდევენ 
კომპანიები, საცალო მოვაჭრეები (სათანადო მარკირების გარეშე ყველის პროდუქციის 
რეალიზაცია დაუშვებელია) და დარგობრივი ასოციაციები და აქტიურად გამოიყენება 
საქართველოში მცირე და დიდი ყველის მწარმოებლების მარკეტინგულ მიდგომად. 

მომხმარებელთა დამოკიდებულება ყველის მიმართ საქართველოში: 

ყველი ოჯახისთვისაა: ხალხი იშვიათად ყიდულობს ყველს ხმოლოდ თავიანთი 
თაცისთვის გარდა გუდის შემთხვევაში, მისი განსაკუთრებული გემოდან და სუნიდან 
გამომდინარე. მწარმოებლებმა ეს უნდა გაითვალისწინონ სარეკლამო კამპანიის 
დაგეგმვისას - მათ ყურადღება უნდა მიაქციონ ოჯახებს და არა ინდივიდუალებს. 
მომხმარებელთა პოზიტიური დამოკიდებულებაა ნატურალური რძისგან ქართული 
წარმოების ყველის მიმართ. ხარისხი და სისუფთავე პრიორიტეტულია. ყველი 
საქართველოში რძის პროდუქტებს შორის ყველაზე ფარდოთ მოთხოვნადია და ეს 
მოთხოვნა სტაბილურად იზრდება. 2016 წელს ყველის საშუალო მოხმარებამ შეადგინა 
12,7 კგ ერთ სულ მოსახლეზე. შემდეგ მოდის რძე და მაწონი, რომელთა საშუალო 
მოხმარება ერთ სულ მოსახლეზე 11,7 ლიტრი და 8,3 ლიტრია.  

ზოგადი დასკვნები: 

შესაძლებლობების შეფასების მიზნით, კონსულტანტებმა მოინახულეს ყველაზე 
მსხვილი სავაჭრო მარკეტები ქვეყანაში, როგორიცაა: აგროჰაბი, კარფური და 
გუდვილი, ასევე მოინახულეს ტრადიციული ბაზრები, შაბათის ყველის ბაზარი, 
საშუალო ზომის მაღაზიები, როგორიცაა "ლიბრე", "სპარი". , ”ნიკორა” და ”ორი 
ნაბიჯი”. კონსულტანტებმა ასევე მოინახულეს რძის ადგილობრივი მაღაზიები, რომ 
შეაფასონ არსებული პროდუქტები და გააცნობიერონ ბაზარი. რძის წარმოების 
შესაფასებლად ჩვენ ვეწიევთ პროექტის საპილოტე ფერმებს და საწარმოს, 
დედოფლისწყაროში ბატონ ზურაბს და თბილისში ბატონი ნიკოლოზის საწარმოს 
ჩვენ ასევე ვეწვიეთ საპილოტე კოოპერატივს ადიგენში, რომელიც ფლობს მცირე 
გადამამუშავებელ ქარხანას რომ შეგვესწავლა მათი საჭიროებები და 
შესაძლებლობები სისტემატიურად ხდებოდა სუპერმარკეტებში ვიზიტების 
მომზადება, მომზადებული ანკეტებით. სუპერმარკეტებში ვიზიტის მიზანი იყო იმის 



                                                                                         
   

            
 
 

გარკვევა, თუ რა სახის ყველი იყიდება, რომელი ბრენდები, კონკრეტული ყველის უფრო 
დიდი რაოდენობით გაყიდვის მიზეზები, თუ ისინი ფლობენ ინფორმაციას მათ 
კონკურენტებზე, აქვთ თუ არა ხელშეკრულება დისტრიბუტორებთან, დაბრუნების 
პოლიტიკა, აქვთ თუ არა მეტი ყველის საჭიროება და თუ კი, რა ტიპის ყველს ითხოვენ, 
მთლიან ჯამში დასმული იქნა 10-15 კითხვა სხვადასხვა სუპერმარკეტის 
წარმომადგენელნთა. 

აგროჰაბში ვიზიტის შედეგად გაირკვა, რომ ისინი აწარმოებენ საკუთარ ყველს და მათი 
თქმით ისინი აწარმოებენ უფრო მაღალი ხარისხის სულგუნს და იმერულს და ამიტომ არ 
იძენენ სხვისგან. ამასთან, ისინი მსხვილ ფერმერთაგან ყიდულობენ რძეს ყველისა და 
რძის სხვა პროდუქტების საწარმოებად. სანტე აკმაყოფილებს ნახევრად მაგარი ყველის 
მოთხოვნილებებს და აგროჰაბს აქვს სანტეს პროდუქტების ყველა სახეობა, მათი 
წარმოებული ყველი იყიდება სანტინოს და სანებოს ბრენდებით. იმპორტირებული 
ყველიდან გვხვდება ლაქტალის (სანტეს დედა კომპანია) პროდუქტები, მათი ცნობილი 
ბრენდების სახით, როგორიცაა: პრეზიდენტი, გალბანი, ნახევრად მყარი და მაგარი 
ყველით, ფრანგული სახეობები როგორიცაა რაკფორი, რებლოკონი, ტომი, მიმოლეტე, 
ვეილა, რამბოლი და რამდენიმე სახეობის იტალიური  და შვეიცარიული ყველის სა 

ხეობები.  



                                                                                         
   

            
 
 

 კარფურის ყველის მთავარი მიმწოდებელი არის შირაკი +, ისინი ჰიპერმარკეტს აწვდიან 

სულგუნს, შებოლილ სულგუნს, ემერულს.   

ბრენდი ფართოდ არის ცნობილი მთელ საქართველოში და რეალიზებულია არა 
მხოლოდ კარფურში, არამედ სხვა საცალო მაღაზიებშიც, როგორიცაა გუდვილი, ნიკორა, 
სმარტი, ლიბრე, ფუდმარტი, ასევე საკუთარ მცირე რძის პროდუქტების გაყიდვის 
წერტილებში. კომპანიას აქვს 5 ფილიალი თბილისში და თანამშრომლობს ისეთ 
დისტრიბუტორებთან როპმლებიც უკვე დიდი ხანია აწვდიან პროდუქციას ბაზარს. კიდევ 
ერთი ბრენდირებული ყველი, რომელიც ყველაზე მეტად იყიდება, არის „საღამო“ 
რომელსაც აწარმოებს ინდივიდუალური მეწარმე მარიეტა ოვსეპიანი. ეს მწარმოებელი 
ამზადებს სულგუნის და შებოლილ სულგუნის ყველებს. ასევე გვხვდება ისეთი 
ბრენდები, როგორიცაა ცეზარ შპს „ცეზარი რძის პროდუქტების კომპანია“, შპს „ჯორჯიან 
ბიზნეს ზონისგან“ ახალციხური, შპს „ახალი მესხეთიდან“ ახალი მესხეთი. ყველა 



                                                                                         
   

            
 
 

ბრენდს შორის შეფუთვის ყველაზე საინტერესო 
მიდგომა გააკეთა ცივის კველმა.

 

ქარხანა "Tsivis Kveli ldquo" ასევე მჭიდროდ თანამშრომლობს Carrefour- ის ქსელებთან და 
ყიდის 11 სახეობის ყველს, ასევე ისინი რე ალიზებას უკეთებენ სულგუნს, ხაჭოს, 
რიკოტასა და კარაქს. Tsivis Kveli ldquo ქარხანა აწარმოებს სხვადასხვა სახის შებოლილ 
სულგუნს, ქართული ტრადიციული ყველის ჯიშებს, სხვადასხვა ასორტიმენტებს და 
ქართულ სულგუნელას (მოცარელას) რომელიც არის დამზადებული იტალიური 
ტექნოლოგიით. 

ლაქტალისის პროდუქტები თავისი ცნობილი ბრენდებით როგორიცაა, პრეზიდენტი, 
გალბანი, ნახევრად მყარი და მაგარი ყველისგან, სხვა ფრანგული სახეობები როგორიცაა 
Roquefort, Fromage St Albray, Reblochon, Tomme de Savoie, Mimolette Vieille, Rambol four 



                                                                                         
   

            
 
 

dons, Gruyere Français, Pur Brebis,Français, Pur Brebis ხემისაწვდომია კარფურის 
მომხმარებლებისათვის რადგან იგივე დისტრიბუტორები, როგორიცაა შპს „ლაქტალისი 
ჯორჯია“, შპს „ევროპპროდუქტი“, ევრო ინვესტი, მუშაობენ დიდ საცალო კომპანიებთან. 
ასევე კარფური დაინტერესებულია გააფართოოს ადგილობრივი წარმოების ყველის 
ასორტიმენტი იმ შემთხვევაში, თუ მწარმოებლები შეძლებენ დააკმაყოფილონ 
ხარისხის, მოცულობებისა და სტანდარტული მოთხოვნები. უფრო მეტიც, კარფურმა 
გამოთქვა სურვილი გამოყეს სპეციალური ადგილი თავიან მაღაზიებში რომ მარკეტინგი 
გაუწიონ საქართველოში წარმოებულ ნეგლი რძისგან და ევროპული ტექნოლოგიით 
დამზადებულ პროდუკტს. ეს დიდ პოტენციას შეუქმნის საშალო ზომის ფერმერს 
რომელსაც შეუძლია წვდომა ქონდეს ამ ახალი გაყიდვების. გუდვილს მსგავსი ვითარება 
აქვს ყველის შემთხვევაში და პოზიციონირებს როგორც კომპანია, რომელიც მუდმივად 
აკონტროლებს თავისი პროდუქციის ხარისხს. გუდვილის მაღაზიებში გვხვდება 
ადგილობრივი წარმოების სულგუნი და იმერული ყველი, ასევე შებოლილი სულგუნი და 
მათ დაადასტურეს, რომ მომხმარებელთა უმეტესობა ამ სახეობებს ყიდულობს. კვირაში 
სულ ყიდიან 400 კგ იმერულს და 200-300 კგ სულგუნს. ყველაზე გაყიდვადი ყველიდან 
გაყიდვების მენეჯერმა გამოარჩია კომპანია Alpia- ს ყველი. მათ მაღაზიებში 
მომხმარებელს შეულია ნახოს იმპორტირებული ყველი გერმანიიდან, ჰოლანდიიდან, 
იტალიიდან და საფრანგეთიდან. ისინი თავიანთ მომხმარებლებს 61 სახეობის ახალი, 
რბილი, მყარი და ნახევრად მყარი ყველის მრავალფეროვნებას სთავაზობენ. გუდვილის 
მენეჯერებმა გამოთქვა დაინტერესება, რომ გაეფართოვებინათ ყველის ასორტიმენტი 
ქართველი მწარმოებლებისგან იმ პირობებით, რომ მკაცრად დაიცვან გემოს, ხარისხის 
სტანდარტებს და ექნებათ სათანადო იარლიყი.  

ჩვენი გუნდი ასევე ეწვია დეზერტირების ბაზარს და აღმოაჩინა რომ, ბაზარზე 
ძირითადად იყიდება სულგუნი, იმერული, 
გუდა და სომხური ლორი რომელიც 
იმპორტირებულია სომხეთიდან. 



                                                                                         
   

            
 
 

    

 

 

ბაზრობაზე ფასი არის დამოკიდებული ხარისხზე. იმ კითხვაზე თუ რატომ არის ზოგი 
ყველი გაცილებით იაფი ვიდრე სხვა ადგილებში, რამოდენიმე გამყიდველმა 
დაგვიდასტურეს რომ ეს ყველი არ კეთდება ნატურალური რძისგან მაგრამ მაინც ყავს 
თავისი მომხმარებელი. ტურისტები წარმოადგენე დიდ ნაწილს იმ ხალხის რომლებიც 
ყიდულობენ ყველს ბაზრობაზე (ისინი პოულობენ ბაზრობას ინტერნეტში, ან 
სასტუმროს თანამშრომლებისგან) ასევე კაფეების და რესტორნების ნაწილი ყიდულობს 
თავიანთი პროდუქტისთვის ყველას ბაზარში.  ბაზრობები არიან პირდაპირი 
დისტრიბუტორები კაფეების და რესტორნები რომლებიც იყენებნ ამ ყველს ქართული 



                                                                                         
   

            
 
 

ტრადიციული საჭმელებისთვის როგორიცაა ხაჭაპური და ყველის ასორტი. 
რესტორნების უმეტესობა ქალაქის ცეტრში კარგად ერკვევა თავიანთი საქმიანობის 
სეზონურობაზე და იციან როდის რამდენი კლიენტს უნდა ელოდნენ. ისინი ძირითადად 
მუშაობენ ისეთ ცნობილ ბრენდებთან როგორიცაა შირაქი+, რაღამც მათ შეულიათ 
მოაწოდონ დიდი რაოდენობა ყოველ დღე რესტორნებს სექონზე, ხოლო ნელი სეზონის 
დროს კვირაში ორჯერ. ქართულ ბიზნესში უმნიშვნელოვანესია სანდო ურთიერთობები, 
რაც ნიშნავს უწყვეტ ხარისხს, კომპეტეტურ ფასებს, სანდო მიწოდების სერვისს და გემოს. 
დისტრიბუტორების დიდი ნაწილი ცდილობს პირდაპირ შეხვდეს შეფ მზარეულს სხვა და 
სხვა რესტორნნებში ან/და კაფეებში და გაასინჯონ თავიანთი პროდუქტი იმ იმედით რომ 
ეს რესტორანი თუ კაფე აირჩევს ამ დისტრიბუტორს. ის კაფეები რომლებიც ყველს 
ყიდულობენ ბაზარში, ხსნიან რომ მათი საჭირო რაოდენობა არის ძალიან ცოტა და ამ 
შემთხვევაში მათთვის უმჯობესია ბაზრობაზე ყიდვა, ფასიდან გამომდინარე. ბაზარში 
მომიშავე გამყიდვლებმა არ გამოთქვეს სურვილი ეთქვათ თუ ვინ აწარმოებდა ამ ყველს 
მაგრამ ძლიერი რეგულაციების თანახმად ისინი ვალდებულები იქნებიან შესაბამისი 
იარლიყი გამოიყენონ, რომელზეც იქნება ყველა საჭირო ინფორმაცია რაც უნდა იცოდეს 
მყიდველმა. იმ კითხვაზე თუ აქვთ სურვილი მათ რომ მიაწოდონ მომხმარებელს სხვა 
სახის ყველი, მათ გამოთქვეს უარი, რაღამც მათი თქმით ბაზარში უკვე არის სამყოფი 
ყველის რაოდენობა და ხალს არ სურს სხვა სახის ყველის ყიდვა.  

შაბათის ყველის ბაზარი.  ჯინ-ჯაკეს იაკობი საქართველოში საცხოვრებლად 
გადმოვიდა 2006 წელს. იგი ცხოვრობს კახთში სადაც მას აქვს თავისი საკუთარი 
ხორბალი. იგი აწარმოებს ძველ ქართულ ტრადიციულ პურს. ყოველ შაბათს იგი ჩამოდის 
თბილისის ცენტრში და ყიდის თავის და თავისი მეზობლების ნათურალურ პროდუქტს. 
იგი არ არის ჩართული ყველის წარმოებაში, მაგრამ აწარმოებს სპეციალური სახეობის 
ხორბალს.(რომელიც არ შეიცავს გლუტენს) ჩვენი ვისიტის დროს აღმოვაჩინეთ რომ მათ 
ჩამოაქვთ კახეთიდან დაძველებული მაგარი ყველის ჯიშები. ეს ჯიშებია: ალპური, 
სულგუნი, შევრე და სხვა. მათი მომხმარებლების დიდი რაოდენობა არის გარშემო 

მაცხოვრებლები 
რომლებსაც აქვთ სურვილი 
და ინტერესი მიირთვან 
პური გლუტენის გარეშე და 
ეს საინტერესო ყველის 
სახეობები. მათი 
მომხმარებლები არიან 
ასევე. ჯანსახი ცხოვრების 
სტილი და ბუნებრივ 
პროდუქტს მოიხმარს დიდი 
ნაწილი საქართველოს მათ 



                                                                                         
   

            
 
 

შორის არიან ვეგეტარიანელებიც რომლებიც მუდმივად ეძებენ ნატურალურად 
დამზადებულ პროდუქტს  

    

 

ეს საქართველოში განვითარების ახალი ტენდენციაა და ჯერ კიდევ არსებობს ხარვეზი, 
რომელიც უნდა შეავსოს ყველმა და სხვა რძის პროდუქციამ, ხილმა და ბოსტნეულმა. 
ამისათვის მოვაჭრეებს მუდმივად ეძებენ და თანამშრომლობენ ახალ ფერმერებთან და 
მწარმოებლებთან. სუპერმარკეტებში ვიზიტების დროს ჩვენ შევნიშნეთ რომ მათ აქვთ 
მხოლოდ რამოდენი ბრენდები. ისინი ეძებენ არამარტო ისეთ ბრენდებს რომლებსაც 
შეუძილიათ მიაწოდონ გარკვეული რაოდენობა გარკვეულ ფასში, არამედ მათ ასევე უნდა 
გადაიხადონ პირველადი შესატანი თანხა რომ მოხვდნენ სუპერმარკეტების თაროებზე. 
ჩვენ აგვიხსნეს რომ მფლობელები მოლაპარაკებებს აწარმოებენ პირდაპირ 
მწარმოებლებთან და ამ დროისთვის ისინი არ ეძებენ ახალ ბრენდებს რაღამც ბაზარი 
ამას არ მოითხოვს. ბრენდების უმეტესობა რომლებიც იყიდება სუპერმარკეტებში, უკვე 
რამოდენიმე წელია არიან ბაზარზე და აქვთ დამკვიდრებული სახელი. ახალი 
ბრენდისთვის განმასხვავებელი ნიშის გარეშე ძნელი იქნება კონკურენციის გაწევა. 
რამოდენი ბრენდები რომელიც ჩვენ შევნიშნეთ სუპერმარკეტებში არიან: შირაქი+, 
ახალციხური, ახალი მესხეთი, სანებო და სხვა.  დიდ დისტრიბუტორებს აქვთ შანსი 
შევიდნენ ესეთ სუპერმარკეტებში სადაც აუცილებელია გადაიხადო პირველჯერადი 
გადასახადი თუ ისინი მიაწვდიან საჭირო მოცულობის პროდუქციას (როგორც 
ყოველთვის ეს არის დიდი მოცულობა), მაგალითად საპრი რომელმაც გახსნა პირველი 
მაღაზია საქართველოში 2014-ში, 2019 უკვე ქონდა 150 მაღაზია, ასევე ნიკორა რომლსაც 
აქვს 250 მაღაზია და სთავაზობს 8,000 სახეობის პროდუქციას მომხმარებელს, საშუალო 
ფერმერისთვის ფაქტიურად შეუძლებელია შევიდნენ ესეთ ბაზარზე. ამიტომ ჩვენი 
რჩევა მათთვის იქნება რომ იპოვონ მათი ნიშა და გამოიყენონ ნაუტურალური რძე 



                                                                                         
   

            
 
 

ყველის წარმოების დროს. ასევე ჩვენ ვურჩევთ მათ აწარმოონ დამატებული 
ღირებულების ყველი ევროპული ტექნოლოგიით დამზადებული, აწარმოონ მაგარი, 
ნახევრად მაგარი ან თუნდაც ახალი ყველი როგორიცაა ტენილი რომლისთვისაც ბაზარი 
არის ღია და მოთხოვნა არის დიდი. 

ჩევნ ასევე ვეწვიეთ პატარა მაღაზიებს რომლებიც გახსნილია სახვა და სხვა ხალხისთვის 
მოსახერხებელ ლოკაციებზე. მათ აქვთ ნდობა ადგილოვრივი მოსახლეობისგან და 
აწვდიან ისეთ პროდუქტს როგორიცაა კარაქი, ნადუღი, გუდის ყველის, სულგუნი, 
იმერული და სხვა რძის პროდუქტები. მათი ფასები ესეთ ადგილებში როგორც 
ყოველთვის უფრო დაბალია ვიდრე დიდ სუპერმარკეტებშია, ამიტომ პატარა 
სასტუმროს, კაფეების, და რესტორნების პატრონები, ისევე როგორც მოსახლებოა 
მოდიან და ზუსტად აქ ყიდულობონ პროდუქციას. ისინი როგორც ყოველთვის 
თანამშრომლობენ უკვე ნაცნობ ფერმერებთან რომლებთაც მათთვის ჩამოაქვთ 
პროდუქცია თავიანთი რეგიონებიდან. ესეთი სახის სავაწრო ადგილები აღჭურვილია 
თანამედროვე მაცივრებით და ისინი იცავენ სანიტარულ ნორმებს, მათ აქვთ 
ხალხისთვის მოსახერხებელი სამუშაო გრაფიკი რის გამოც ხალხისთვის 
მოსახერხებელი ხდება ესეთ ადგილებში ყიდვა.  

 

 

ანა მიქძესთან შეხვედრის დროს მან ჩვენ გვითხრა რომ ის პერსონალურად ხვდება იმ 
ხანში შესულ მოსახლეობას რომლებსაც ახვოსთ ის ტრადიციული რეცეპტები რომელიც 
ესეთი მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის. იგი თვითონ უწევს პოპულარიზაციას ისეთი 
ყველის სახეობებს როგორიცაა ტენილი, გუდა, ნარჩვი და დამბალხაჭო. 

ტენილი: რძის ყველისგან დამზადებული, სამცხე-ჯავახეთის რეგიონიდან, მას აქვს 
ახალი და მარიალიანი გემო, ტენილი არის უნიკალური და არის მხოლოდ 
საქართველოში, ის კეტდება ხელით გაწელვის პროცესით. 



                                                                                         
   

            
 
 

გუდა: მოსახლეობის უმეტესობამ იცის ამ ყველის ქარხანაში დამზადებული ვარიანტი, 
იგი მოდის თუშეთის რეგიონიდან სადაც მას აძველებენ 6 თვის განმავლობაში. იგი არის 
ძალიან არომატული და მარილიანი 

 
ნარჩვი: მძადდება ალპიურ სვანეთსი, მას ათავსებენ ხის ყუთში და ზემოდან ადებენ 
ყვებს და ტოვებენ ამ მდგომარეობაში სამი თვის განმავლობაში. ეს არის რბილი ყველი 
რომელლის ტექსტურაც წააგავს კარაქის ტექსტურას და აქვს ძლიერი გემო. 

 
დამბალხაჭო: ეს მშრალი ობიანი ყველი მზადდება მცხეთა-მთიანეთში, ძროხის 
რძისგან. აქვს მსუბუქი, გარკვეულწილად მჟავე არომატი. 

ანამ სევე აღნიშნა, რომ ჯერ კიდევ ცარიელი ნიშებია, რესტორნები, სუპერმარკეტები; 
საცალო ვაჭრობა ეძებს ყველგან ლამაზად დამზადებულ ჯიშებს, თანმიმდევრული 
ხარისხითა და გემოთი. ანა უკვე მრავალი წელია აუმჯობესებს ბაზარს და დღემდე არ 
არის ადვილი ხარისხისა და თანმიმდევრულობის უზრუნველყოფა და შენარჩუნება 
მრავალი მიზეზის გამო: რძის ხარისხი და რაოდენობა, სანდოობა - როდესაც მოთხოვნა 
დაბალია, ფერმერებს შეუძლიათ დააკმაყოფილონ როგორც კი ბაზარი მეტს მოითხოვს, 
ზოგიერთმა ფერმერმა დაამატა დანამატები, რაც პროდუქციის ხარისხს ამცირებს და 
კარგავს ბაზარს. ეს ინფორმაცია ასევე დაადასტურა იმ ყველის გაღაზიებმა რომლებსაც 
შევხვდით ჩვენ და გვითხრეს რომ ისინი მუდმივად მზად არიან ითანამშრომლონ ახალი 
ყველის მწარმოებლებთან იმის მერე რაც მათი ხარისხი და გემო დააკმაყოფილებს 
მოთხოვნებს. 

ყველის სახლის მეპატრონემ დავით გოგნაძემ გვითხრა, რომ იგი ძალიან მჭიდროდ 
თანამშრომლობს ანასთან და მრავალი კავშირი დაამყარა ფერმერებთან მისი 
მეშვეობით და მუშაობს მათთან, ვინც ნდობა დაამყარა და ყველის დამზადების მკაცრ 
ტექნოლოგიურ პროცესს მიჰყვება. მას გაუხარდა იმის გაგება რომ, ადიგენში არის 
კოოპერატივი, რომელსაც აქვს საძოვრები და შეეძლება ევროპული ტექნოლოგიით 
მყარი ყველის ან ნახევრად მაგარი ყველის წარმოება ქართული ნატურალური რძით. მან 
აღნიშნა, რომ მოთხოვნა იზრდება და მისი მომხმარებლები ცნობისმოყვარენი არიან, 
სურთ დააგემოვნონ რამე ახალი და ყოველთვის, როცა ყველის შესაძენად ჩამოვლენ და 
ახალს შესთავაზებს, მისასალმებელია და ის დაინტერესებულია გაყიდოს ხარისხიანი 
ყველი ქართველი მწარმოებლებისგან. შერჩევის პროცესი დაფუძნებული იქნება 



                                                                                         
   

            
 
 

გემოვნებაზე და ხარისხზე და ყველა ვისაც უნდა რომ გაყიდოს მაღაზიაში ყველი უნდა 

   

 

ყველის ფესტივალმა რომელიც დაიწყო 2015 წლიდან საშუალება მიცა მომხმარებლებს 
აღმოაჩინონ ახალი ყველს სახეობები რომლებიც მზადდება საქართველოშ. ეს 
ტენდენცია უფრო გაიზრდება რაღამც მწარმოებლებსაც და მთავრობასაც აქვთ სურვილი 
გააუმჯობოსონ ეს მიმართულება. ყოველ წელს, ფესტივალის გარდა, ახალი წლის წინ 
ბაზრების ორგანიზება ხდება თბილისის პარკებში და ქუჩებში, სადაც ფერმერებს აქვთ 
საშუალება ჩამოიტანონ თავიანთი ყველი და გააცნონ ხალხს.  



                                                                                         
   

            
 
 

 

 

შეფასების ჩატარების დროს ჩვენ ვეწვიეთ რამოდენიმე ყველის მაღაზიას, რომლებიც 
ყიდიან სპეციფიკური სახეობის ყველს, ღვინოს და შოკოლადს. მათო თქმით 
ტურისტების გარდა მოთხოვნა ასევე იზრდება ქართველი მომხმარებლებისგან 
რომლებთაც აინტერესებთ დააგემოვნონ ახალი პროდუქცია. მაგალითად, ”არისთაუსის 
ქართული ყველი და მეტი” ბუტიკების გცთავაზობს ექსკლუზიურ ყველს, სანელებლებს, 
ტკბილეულობას საქართველოს ყველა კუთხიდან და საკმაოდ ცნობილია ტურისტებში. 
ეს მაღაზია ასევე კარგად არის ცნობილი ინტერნეტ ფორუმებში, სადაც ტურისტები, 
როგორც წესი, ეძებენ სხვადასხვა ადგილს დასათვალიერებლად და ტრადიციული 
პროდუქტების გასასინჯათ. აქ გვხვდება ხის პრესებში დამზადებული დამწიფებული 
ყველი, სხვადასხვა ჯიშის თხის ყველი, არის ყველი სანელებლებით, წიწაკა, თაფლი, 6 
თვის, 1 წლის დამწიფებული ყველი, ქართული წარმოების ტომე, სხვადასხვა სახის 
რბილი ყველი, ყველი გამხმარი სანელებლებით, მონასტრის ძროხის ხაჭო, ლურჯი 
ყველი, ყველი კაკლით თელავიდან, თეთრი და წითელი ყველი 2 წლის მომწიფებით და 
კიდევ მრავალი ახალი ყველი, ზოგიერთი ისეთიც რომელიც პირველად შემოვიდა 
ბაზარზე. მაღაზიის მეპატრონე ეძებს ფერმერებს, რომლებიც მხოლოდ მათთვის 
ამზადებენ პროდუქტებს. 

არისთაუსის ქართული ყველის მაღაზია თანამშრომლობს ბევრ პატარა ფერმერთან 
რომლებსაც არ ეშინიათ ექსპერიმენტული პროდუქციის წარმოების. ამ სხვა და სხავ 
ყველის სახეობებიდან ინოვაციით გამოირჩევა ლურჯი ყველი რომელსაც ამზადებენ 
მონაზვნები ფოკა მონასტერში სადაც ისინი უმატებენ თაფლს და სხვადასხვა 
მცენარეებს.  მონასტერმა თავისი საქმიანობის გაფართოება პირველად 2001 წელს 
დაიწყო, უფრო მრავალფეროვანი პროდუქციის წარმოებით, წამყვანი დარგი ყველის 
დამზადება იყო. მონაზვნები ევროპული ტექნოლოგიით 16 სხვადასხვა სახის ყველს 



                                                                                         
   

            
 
 

აწარმოებენ. მათ თავდაპირველად ქართული ყველის წარმოებით დაიწყეს, თუმცა 
მკაცრი ზამთარი და დახურული გზები ძალიან ართულებდა ყველის გაყიდვას და ის 
ხშირად ფუჭდებოდა. მონაზვნებს განსაკუთრებით აინტერესებდათ ლურჯი ყველის 
კულტურა, რომელიც პირველად მე -18 საუკუნეში ჩამოიტანეს კათოლიკურმა 
მისიონერებმა, ლურჯი ყველი რაც უფრო ძველია, მით უფრო ძვირფასი ხდება იგი. დედა 
რაკილი და დედა შუშანიკი ეწვივნენ დედათა მონასტერს საფრანგეთში, რომ ესწავლათ 
ყველის მიღების ეს განსაკუთრებული მეთოდი და როდესაც დაბრუნდნენ, დაიწყეს ამ 
ცოდნის გადმოტანა ქართულ ბაზარზე. ხუთი წლის შემდეგ, მათ თავად დაიწყეს მისი 
წარმოება. არისთაუსის ქართული ყველის მაღაზიაში გაყიდვების წარმომადგენელმა 
აღნიშნა, რომ მაღალი პიკის ტურისტულ სეზონში მათ ესაჭიროებათ ასეთი უნიკალური 
ყველი და ისინი ყოველთვის ეძებენ ახალ და უნიკალურ ყველს მოთხოვნის 
დასაკმაყოფილებლად. იანვარი-მარტი შედარებით ნელი თვეებია ტურისტული მხრივ 
და ზისტად ამ დროს აკეთებენ ფერმერები თავიანთ ყველს, მათ ფერმერებს დრო 
სჭირდებათ, რომ მოამზადონ საჭირო მარაგი. თუმცა ისინი გამუდმებით აწვდიან 
მაღაზიას რაღაცა რაოდენობის ყველს მაინც, მოთხოვნა ყოველთვის შეილება იყოს 
სახემწიფოს ანდ საელჩოების მიერ რომლებიც ხშირად ყიდულობენ ესეთ უნიკალურ 
ყველებს შეხვედრების დროს. იმ კითხვაზე თუ ჭირდებათ მწარმოებელს სპეციალური 
ბრენდირება და შეფუთვა, მაღაზიის წარმომადგენლება გვითხრეს რომ მთავარია მათ 
მიიღონ შეპირებული რაოდენობა, ხარისხი და გემო, ხოლო ბრენდირებას და 
მარკეტინგს გააკეთებენ თვითონ. ახალი პროდუქციის პოპულარიზაციისათვის ისინი 
აწყობენ სადეგუსტაციო დღეებს რომელიც მათთვის არმოჩნდა წარმატებული 
მარკეტინგის საშუალება. მსგავს მეთოდს იყენებენ სხვა ყველის მაღაზიებიც, ისინი 
აწყობენ სადეგუსტაციო დღეებს სადაც მომხმარებელს შეუიძლია გადაიხადოს 
ერღჯერადად შესვლის თანხა და შემდეგ გასინჯოს სხვა და სხვა სახის ყველი, ხვინო და 
ა.შ. ამგვარი სადეგუსტაციო დღეების მარკეტინგი ხდება სოციალური ქსელების 
მეშვეობით.  

 



                                                                                         
   

            
 
 

 

 

საპილოტე პროექტები 

ჩვენ ვესტუმრეთ შირაქო + ფერმას არხილოსკალოში. მათ ყავთ 200 სული მეწველი ძროა 
შოლშტეინის ჯიშის რომელიც იმპორტირებულია ესტონეთიდან. ფერმაში ასევე არის 
მოსაწველი ოთახი სადაც ერთდროულად იწველება 14 ძროხა. საშუალუა რძის 
რაოდენობა დღეში არის 25 ლიტრა.  შირაკი+ აწარმოებს სერტიფიცირებულ ორგანულ 
რძეს და ყველს, მაგრამ ისინი აპირებენ შეამცირონ თავიანთი წარმოება ამ მხრივ რაღამც 
მათი მოგება იმაზე ნაკლები აღმოჩნდა ვიდრე მოელოდნენ. ორგანული ნაწარმის 
წარმოება ჯდება გაცილებით ძვირი ვიდრე ჩვეულებრივი წარმოება მაგრამ 
სარეალიზაციო ფასში არ არის დიდი სხვაობა. კომპანია ასევე ფლობს დიდი 
რაოდენობით მიწევს, რისი ნაწილიც გამოიყენება მეწველი ძროხების საკვები მასალის 
დასათესად. ისინი თანამშრომლობენ აგროჰაბთან (ერთ ერთი ყველაზე დიდი და 
პოპურალური ჰიპერმარკეტი საქართველოში), ასევე ისინი აგროვებენ რძეს სხვა 
ფერმერებისგან მათი ყველის წარმოებისთვის. ყველი იწარმოება თბილისში, და სხვა 
ორგანული პროდუქცია იყიდება კარფურში, ფრესკოში, ნიკორაში და ა.შ.  

ბაზრის შეფასებამ აჩვენა რომ რესტორნების და კაფეების მენეჯერები კმაყოფილები 
არიან დისტრიბუციის სისტემით, ისინი იყენებენ მარტივი კუმინიკაციის საშუალებებს 
როგორიცაა Viber და WhatsApp და ამ კომუნიკაციების გამოყენებით ყველაფერი ხდება 
სწრაფად, ისინი აგზავნიან შეკვეთას და მომდევნო დილით დისტრიბუციას მოაქვს მათ 
რესტორნებში. სუპერმარკეტებთან თანამშრობლობის დროს ისინი იყენებენ 
სპეციალურ პროგრამას რომელშიც უკვე მუშაობენ სუპერმარკეტები. იმის მიუხედავად 
რომ რესტორნები რომლებიც უკვე ბაზარზე არიან 3-5 წელია იყენებენ ამ სისტემებს 
ხშირად არიან უკმაყოფილოები ყველის ხარისხით. დიდმა რაოდენობა აღნიშნა რომ 
ხშირ შემთხვევაში ყველი არის ძალიან მარილიანი და ამ პრობლემებზე ისინი მუშაობენ 



                                                                                         
   

            
 
 

დისტრიბუტორებთან და ფერმერებთან ერთად. მათ ასევე აღნიშნეს რომ ხშირ 
შემთხვევაში ყველი ასევე არის წყლიანი რაც ქმნის დიდ პრობლემებს. რესტორნების 
უმეტესობამ აღნიშნა რომ უმეტესი ყველის მწარმოებლებს აქვთ ეს პრობელმა და 
რამდენჯერაც მათ შეცვალეს მომწოდებელი უფრო გაუარესდა ხარისხი, ამიტომ ხშირად 
ისინი იყენებენ შირაკი + პროდუქციას. ჩვენ ასევე ვესაუბრეთ პატარა სასტუმროს 
მფლობელებს რომლებმაც აღნიშნეს რომ ისინი არ თანამშრომლობენ 
დისტრიბუტორებთან რაღამც მათ არ ჭირდებათ დიდი რაოდენობის პროდუქცია, 
შესაბამისად ისინი მიდიან ახლო მდებარე სუპერმარკეტებში რომლებთანაც მათ აქვთ 
ურთიერთშეტანხმება და ყიდულობენ მოთხოვნის მიხედვით. ორივე პატარა და დიდი 
ბიზნესის პატრონებმა აღნიშნეს რომ ყველაზე დიდი მოთხოვნა ადგილობრივი 
მოსახლეობისგან და ტურისტებისგან არის სულგუნზე, შებოლილ სულგუნზე და 
იმერულზე რომელსაც ასევე აწარმოებს შირაქი +.  საშუალო და დიდი რესტორნების 
პატრონებს აქვთ სურვილი შეიტანონ მენიუში სხვა და სხვა დამწიფებული ყველიც და 
გააფართოონ არჩევანი, რაზეც პროექტი მუშაობს შირაქი+სთან ერთად რომ 
განავითარონ ეს ნიშა.  ჩვენ შევხვდით კოპალა სასტუმროს მენეჯერს და ორბი პალასის 
შეფს ბაკურიანში რომლებმაც აღნიშნეს რომ ისინი მზად არიან შეიტანონ თავიანთ 
მენიუში მსგავსი სახის. შირაქი+ დაჭირდება ამ პროდუქცისს ხაზის შექმნა და 
მარკეტინგულის ტრატეგიის შემუშავება რომელიც გააერთიანებს ქართულ ტრადიციულ 
ჯიშებს და ევროფულ ტექნოლოგიებს. მათ შეულიათ შექმნან ბრენდები როგორიცაა: 
კახეთის ტომი, კახეთის ტენილი და ა.შ. FinExCoop-ს შეუძლია დაეხმაროს შირაქი+ და 
ჩამოიყავნოს ფრანგი ექსპერდები რომლებიც ასწავლიან ამ ტექნოლოგიას რის 
შემდეგაც პროექტს შეულია დაეხმაროს მარკეტინგში მიიტანოს ეს პროდუქტი 
კლიენტამდე. შირაქი+ არ აქვს ვებ გვერდი მაგრამ აქვთ კარგად ორგანიზებული Facebook 
გვერდი, სადაც ყველას შეულია ნახოს რას აწარმოებენ ისინი, ან/და დაუკავშირდეთ მათ. 
ამის მიუხედავად ისეთ ახალ კომპანიებს როგორიცაა რძის ქარხანა ყავთ 3-ჯერ მეტი 
გამომწერი ვიდრე შირაქი+. 

 



                                                                                         
   

            
 
 

მიმდინარე მარკეტინგული სტრატეგიას აქვს პოზიტიური გამოხმაურება ხალხშიც. 
სოციალური მედიის გამოყენება, პროდუქტების და ინფორმაციის გამოქვეყნება, 
ვიდეოების გამოქვეყნება კომპანიას უქმნის პოზიტიურ სურათს. ისინი ასევე 
თანამშრომლობენ დისტრიბუტორებთან რომლებიც არ უგვიანებენ პროდუქციას 
მომხმარებელს. ამის მიუხედავათ ისინი არ გამოირჩევიან ბაზარზე სხვებისგან 
მარკეტინგის სტრატეგიით. უმეტესობა მწარმოებელს საქართველოში აქვს მსგავსი 
მარკეტინგული სტრატეგია. შირაქი+ უკვე დამკვიდრებული აქვს თავი ქართულ ბაზარზე 
მათ შეუძლიათ ეს გამოიყენონ  და თავინთი ბრენიდ წარადგინონ როგორც ხალხის 
ბრენდი, გაზარდონ პროდუქციის სახეობები და ხარისხი, გაზარდონ მათი 
მარკეტინგული მიდგომაც, მათ შეუძლიათ ვირტუალური გამოკითხვები და გაიგონ რა 
სურს ხარხს რომ ნახონ მათგან.  

ჩვენ საევე ვესტუმრეთ კოოპერატივ „იმედს“ ადიგენში. კოოპერატივე ცამოყალიბდა 2017 
წელს და ყავს 17 წევრი.  

კოოპერატივი ფლობს ყველის საწარმოს, მიწას და 165 მეწველი ძროხა. კოოპერატივე 
ასევე ყიდულობს რძეს მეზობელი სოფლებისგან, ისინი ყიდიან 1-1.5 ტონამდე ყველს 
პატარა სუპერმარკეტებში ყოველ კვირას. კოოპერატივე ჯერ-ჯერობით აწარმოებს 
მხოლოდ იმერულს და სულგუნს. იმერუ ყველს ყიდიან 7-8 ლარად ხოლო სულგუნს 8-9 
ლარად. კოოპერატივე იყინებს 6 ლიტრა რძეს 1 კილო იმერულის გასაკეთებლად, ხოლო 



                                                                                         
   

            
 
 

სულგუნისთვის 9-9 ლიტრა რძეს. მათ აქვტ საკუთარი ბრენდირება რომელსაც ჭირდება 
გაუმჯობესება.   

 
 

ერთ-ერთი დიდი პრობლემა არის ბაზარზე მიუწვდომლობა. ისინი მუშაობენ 
დისტრიბუტორებთან რომლებიც ყიდულობენ მათგან ყველს. ზაფხულში ყველის 
ფასები იწევს დაბლა და დისტრიბუტორები უფრო მეტს ყიდულობენ დაბალ ფასში.  

  
კოოპერატივს შეუძლია გამოიყენოს თავიანთი საძოვრები და გაზარდონ წველადობა, 
წომ დაიწყონ ისეთი ყველების გაკეთება როგორიცაა: ჩედარი, გაუდა, ემენტალი, ტომი 
და სხვა. ატ შესაბამისად შეუძლია გააკეთონ ბრენდირება: ადიგენის ჩედარი, ადიგენის 
ტომი, ადიგენის ემენტალი და სხვა. კოოპერატივეს აქვს ძალიან კაი ლოკაცია რაც არის 
მათი ერთ-ერთი სიძლიერე, აქვთ აღჭურვილობა და ცოდნა.  კოოპერატივეს შეუძლია 



                                                                                         
   

            
 
 

ზაფხულში როცა საკვები უფრო მეტია მათ შეუძლიათ დაიწყონ ევროპული ყველის 
წარმოება და გაყიდონ ზამთარში როცა ფასები უფრო ძვირია. როგორც ჩვენი კვლევის 
შედეგად გაირკვა ყველის მაღაზიები ყოველთვის მზად არიან შეიძინონ ახალი სახის 
ქართული ყველი, ქართველი ფერმერებისგან. მარკენტიგული თვალსაზრისით სწორი 
იქნება თუ ისინი გახსნიან Facebook გვერს და აჩვენებენ მომხმარებელს პროცესს და 
შედეგებს. ყველის მაღაზიების დიდმა ნაწილმა გვითხრა რომ გემო და ხარისხი არის 
დიდი უპირატესობა, და უმეტეს შემთხვევაში მათ არ ესაჭიროებათ მიიღონ ყველი 
სპეციალური შეფუთვით. ამის მუხედავად ყოველდვის კარგია როცა მწარმოებელი დროს 
დაუთმობს მარკეტინგს და შეფუთვას.   

FinExCoop საქართველოს სურს დაეხმაროს კოოპერატივს რომ აამყარონ კავშირები 
ყველის მაღაზიებთან თბილისში. 

ის ბიზნესები რომლებსაც ეწვია პროექტი შემთხვევითი შერჩევის წესიტ. ინტერნეტით 
და კონტაქტებიც რომელიც აქვს პროექტს. ჩვენ ჩავატარეთ გამოკითხვა რესტორნების, 
კაფეების და ყველის სახლის მენეჯერებთან რომ გაგვერკვია მათი პოტენციული 
ინტერესი. ჩვენ ვურჩევ მწარმოებლებს მიიტანონ პროდუქცია ამ მაღაზიებში გასასინჯათ 



                                                                                         
   

            
 
 

ყველა საჭირო დოკუმენტთან ერთად(სერთიპიკატები, საკონტაკტო ინფორმაცია, 
Facebook გვერდი და ა.შ)  

 


