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La producció de formatge al món 

 
La Unió Europea produeix el 40% de la producció mundial, a continuació Nova Zelanda amb el 
20%, Austràlia el 10%, EUA el 4% i Suïssa el 3%. La resta, el 17%, es reparteix entre diferents 
països. 
 
A la UE (25)1 la producció de llet era de 137.340.928 t, de la qual el 37,3% es destinava a 
formatge, és a dir 51.228.166 t.  Aquesta producció de llet que va a formatge és l’equivalent a 
la producció d’Alemanya i França, la qual cosa dóna idea de l’especialització d’Europa en 
formatge, atès que Alemanya, amb una quota de, aproximadament, 28.000.000 t, i França amb 
una quota de, també aproximadament, 24.000.000 t són el dos països més productors de llet. 
Espanya té una quota aproximada de 6.000.000 t. 
 
Aquesta quantitat de llet destinada a l’elaboració de formatge se la reparteixen, en un 75%, 
quatre països: Alemanya, França, Itàlia i Holanda. 
 
Les previsions, cap el 2014 són que el consum augmenti amb la qual cosa es necessitaran 
6.200.000 t addicionals de llet, convertint-se, d’aquesta manera en el motor de la producció de 
llet. En els països més antics, UE-25, el consum augmentarà el 5% i en els nous un 35%. 
 
Espanya és importador net de formatge. 
 

Els formatges tradicionals 

 
Les característiques comercials dels formatges tradicionals i/o artesans són les següents, entre 
d’altres: 
 

 Quota de mercat: té una quota de mercat petita però estable 

 Publicitat: la més usual, i la que cal conservar, és el boca/boca 

 Llocs de venda: Fires i mercats, de manera majoritària, a botigues especialitzades i 
altres botigues, sense obviar les compres al lloc de la producció 

 El seu atribut: impossibles d’imitar, i és el mirall on es mira la indústria 

 On estudiar: França, per la seva tradició i saber fer és un lloc a imitar 

 Què cal saber per formatge:  saber que, com qualsevol altre activitat, tot necessita el 
seu temps, i el que  cal és creure-hi 

 

                                       
1
 Els 10 països recentment incorporats tenen una quota de 18.327.895 t. 
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S’ha de saber que el més important 
és creure-hi. El formatge artesà té 

futur 

 
 
Fa falta alguna escola de FP per formar maduradors, afinadors.  
 
La gent percep el formatge com a un aliment adequat per als infants i les persones grans, i, en 
general, com un producte saludable.  

 

Simulació sobre els ingressos addicionals de la destinació de part de la llet produïda a 
elaboració de productes lactis 

 
A continuació s’inclouen dos esquemes per tal de comparar els ingressos de dues explotacions, 
en funció de la destinació de la producció. El primer cas és una explotació de vaques de llet, 
que destina una petita part de la producció a la venda directe i a l’elaboració d’iogurts. El 
segon cas és una explotació de cabres de llet. Els dos esquemes estan trets a partir de les 
dades sobre les explotacions arran de les visites realitzades. 
 
Explotació de vaques de llet 

 
A l’esquema següent pot veure’s el cas d’una explotació de vaques de llet, amb 195.000 kg de 
quota, on el 25% de la producció la destinen a elaborar iogurts i a la venda directa de llet crua. 
El 75% la venen a la indústria, i en el cas més favorable se li posa, en aquest exemple, un preu 
de 34 ct./l. En l’elaboració d’iogurts – el 12,5% de la producció – s’obtenen 195 peces de 125 
cc/unitat, les quals les pot vendre a 45 ct. Per altra banda s’ha de tenir en compte el cost dels 
envasos, tapa inclosa. Tot això, sense comptar la inversió i la mà d’obra emprada, podria donar 
uns ingressos de 78.975€, que comparats amb els ingressos del cobrament de la llet que va a la 
indústria provoca la reflexió i l’interès per conèixer la inversió necessària i el procés de 
comercialització. Procés que es basa en el boca a boca, i la distribució a centres d’hostatges. 
 
També la venda directa del 12,5% de la producció podria fer ingressar 18.278 €, els quals 
sumats als que provenen de la venda d’iogurts, són suficients, amb l’organització i inversió 
ajustada al cas concret, per incorporar una UTA, i fer l’explotació més viable. 
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Explotació de 
vaques de llet: 

quota 195.000 l 

75% a la indústria: 
146.250 l 

Preu 34 ct/l  

49.725€ 

12,5% a elaboració 
d'iogurts: 

24.375 l 

195.000 peces de 
125 cc: 45 ct./ut 

87.750€ 

Cost envàs 4,5 ct. 
Total 8.775€ (tapa 

inclòsa) 

78.075€ 

12,5% a venda 
directa llet crua: 

24.375 l 

Preu 78 ct./l 

19.012,5€ 

Cost envàs 3,01 ct. 
Total 735€ 

18.278€ 
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Explotació de cabres de llet 

 
A l’esquema següent pot veure’s el cas d’una explotació de cabres de llet, que produeix 40.000 
litres de llet a l’any. Les cabres tenen una producció mitjana de 500 l/any. Es planteja la 
simulació entre vendre tota la producció de llet, a un preu que pot oscil·lar entre 55 ct. i 72 ct., 
(o superior), o elaborar formatge.  
 
Si elabora formatge ho fa a un rendiment de 8,5 l/kg, obtenint 4.705 kg de formatge, el qual si 
el ven a botigues li paguen a 11 €/kg, i si el ven directament a fires i mercats ho fa a 19 €/kg. 
Tant en un cas com l’altre obté més ingressos que els que obtindria de vendre la llet a 72 ct./l. 
Lògicament, les despeses originades per l’elaboració de formatge, i les inversions que li calen 
fer, són motiu de reflexió, i de fer càlculs en un i altre cas. 
 
Si fa mató el rendiment és de 3,20 l/kg. 
 

 

Explotació de 
cabres de llet 

500 l/cabra i any 

Venda de llet (35 a 
72 ct./l) 

28.800€ 

Mató 3,20 l/kg 
Elaborar formatges 

8,5l/kg 

4.750 kg formatge 

Venda a botigues 
11€/kg 

51.755€ 

Venda a fires: 
19€/kg 

89.395€ 


