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Γευστικό News Flash 
 

Η ΔΩΔΩΝΗ στο 1ο Athens Street Food Festival, το πιο urban 

festival της πόλης! 

Η γεύση του καλού street food σας περιμένει στο Γκάζι 

 
Την ευκαιρία να δοκιμάσουν μοναδικές urban γεύσεις με προϊόντα ΔΩΔΩΝΗ θα 

έχουν όσοι βρεθούν στις 20-22 Μαΐου και 27-29 Μαΐου στο 1ο Athens Street Food 

festival που θα πραγματοποιηθεί στο πιο urban σημείο της πόλης, στο Παλιό 

Αμαξοστάσιου Ο.Σ.Υ. στο Γκάζι (Πειραιώς και Ερμού).  

 

Πιο συγκεκριμένα, απολαυστικές street food συνταγές με αγαπημένα προϊόντα 

ΔΩΔΩΝΗ θα έχουν τη χαρά να γευτούν όσοι επισκεφτούν αυτό και το επόμενο 

τριήμερο τα περίπτερα Mac’N Cheesus και LA PANTERA NEGRA, δοκιμάζοντας 

Mac N Cheese, Mexican Burrito con Pico de gallo κι άλλες υπέροχες γεύσεις που θα 

τους «ταξιδέψουν» μέχρι τις ΗΠΑ και τη Λατινική Αμερική. 

 

DJ sets από γνωστούς ραδιοφωνικούς παραγωγούς και συναυλίες αγαπημένων 

καλλιτεχνών θα εκτοξεύσουν την απόλαυση ακόμα πιο ψηλά, ενώ συνολικά 

περισσότεροι από 28 συμμετέχοντες θα βρίσκονται στο 1ο Street Food Festival της 

πόλης για να προσφέρουν στους επισκέπτες ένα μοναδικό γευστικό ταξίδι στα 

«φαγητά του δρόμου» των μεγαλύτερων πόλεων του κόσμου! 

 

Για περισσότερες πληροφορίες για το 1ο Athens Street Food Festival επισκεφθείτε τις 

ιστοσελίδες http://athensstreetfoodfestival.gr/ και 

https://www.facebook.com/Athens-Street-Food-Festival-1149352665076325/ 

 

Ώρες λειτουργίας Φεστιβάλ (20-22/05 & 27-29/05): Παρασκευή 17.00 – 01.00, Σάββατο 12.00 

– 01.00, Κυριακή 12.00 – 23.30 

### 
 

 

Λίγα λόγια για τη ΔΩΔΩΝΗ  

Η ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε ιδρύθηκε το 1963. Μετρώντας 53 χρόνια αυθεντικής παράδοσης και ιστορίας, η εταιρεία με 
έδρα τα Ιωάννινα, παράγει αυθεντικά, αμιγώς ελληνικά γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα, 
χρησιμοποιώντας 100% ελληνικό αγελαδινό, κατσικίσιο και πρόβειο γάλα που συλλέγεται καθημερινά από ένα 
διευρυμένο δίκτυο 5.000 Ελλήνων παραγωγών που δραστηριοποιούνται κυρίως στην περιοχή της Ηπείρου. 
Με περισσότερα από 10.000 σημεία πώλησης στην εγχώρια αγορά  και εξαγωγική δραστηριότητα σε 35 
χώρες παγκοσμίως, η ΔΩΔΩΝΗ διαθέτει 9 κατηγορίες γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων και 
παράγει 80 ξεχωριστά προϊόντα, που ξεχωρίζουν για τη γεύση, την ποιότητα και την 100% ελληνική τους 
ταυτότητα. 
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να  επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες www.dodoni.eu, 

https://www.facebook.com/Dodoni.SA, https://www.instagram.com/dodoni.eu/ 
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