
 

News Flash 

 

Η ΔΩΔΩΝΗ «μαγειρεύει» στο Athens Street Food Festival 

2018 για τρίτη συνεχή χρόνια 

Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γαστρονομίας της πόλης έχει και φέτος τη Γεύση του 

Καλού 

 
 

Το 3ο Athens Street Food Festival  έρχεται και αυτόν τον Μάϊο να ζωντανέψει το κέντρο της 

πόλης για τρία μοναδικά τριήμερα (4-5-6, 11-12-13, 18-19-20) και η Γεύση του Καλού, η 

Γεύση της ΔΩΔΩΝΗ θα βρίσκεται εκεί για μία ακόμα χρονιά! Την Παρασκευή 4 Μαΐου, στις 

17.00, οι πόρτες του Παλιού Αμαξοστάσιου του ΟΣΥ στο Γκάζι θα ανοίξουν και πάλι για να 

υποδεχτούν χιλιάδες επισκέπτες που αγαπούν το νόστιμο street φαγητό και θέλουν να 

γευτούν πρωτότυπες γευστικές προτάσεις από όλο τον κόσμο. 

 

Όπως τα τελευταία δύο χρόνια, έτσι και φέτος η κορυφαία Γαλακτοβιομηχανία ΔΩΔΩΝΗ 

φέρνει τη Γεύση του Καλού στο περίπτερο Mac’ N Cheesus, προσκαλώντας τους επισκέπτες 

του 3ου Athens Street Food Festival να γευτούν το πιο νόστιμο Mac ‘N Cheese της πόλης, 

φτιαγμένο από 100% ελληνικά προϊόντα ΔΩΔΩΝΗ που ξεχωρίζουν για την αυθεντική τους 

ποιότητα και γεύση, καθώς και γευστικά Corn Dogs με dip από το αγαπημένο γιαούρτι 

ΔΩΔΩΝΗ.  

 

Σε συνέχεια της επιτυχίας που γνώρισε τα προηγούμενα χρόνια, φιλοξενώντας 

περισσότερους από 100.000 επισκέπτες, το Athens Street Food Festival 2018 επιστρέφει 

με παραπάνω από 30 καταστήματα, προσφέροντας τις καλύτερες επιλογές «γεύσεων του 

δρόμου» από όλες τις γωνιές της γης, μέσα από μία μεγάλη ποικιλία επιλογών φαγητού και 

γλυκού που θα ικανοποιήσουν ακόμη και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη.  

 
 
Περισσότερες πληροφορίες για το 3ο Athens Street Food Festival θα βρείτε στις ιστοσελίδες 

www.athensstreetfoodfestival.gr και www.facebook.com/Athens-Street-Food-Festival-

1149352665076325/?fref=ts 

 

 

Ώρες λειτουργίας Φεστιβάλ: 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 55 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 5.500 Ελλήνων παραγωγών που δραστηριοποιούνται κυρίως στην περιοχή της Ηπείρου. 

http://athensstreetfoodfestival.gr/symmetoches/
http://athensstreetfoodfestival.gr/symmetoches/
http://www.facebook.com/Athens-Street-Food-Festival-1149352665076325/?fref=ts
http://www.facebook.com/Athens-Street-Food-Festival-1149352665076325/?fref=ts


 

Με περισσότερα από 10.000 σημεία πώλησης στην εγχώρια αγορά  και εξαγωγική δραστηριότητα σε 45 
χώρες του κόσμου, η ΔΩΔΩΝΗ διαθέτει 9 κατηγορίες γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων και 
παράγει 100 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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