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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Φέτα ΔΩΔΩΝΗ με 40% λιγότερο αλάτι  

Νέο προϊόν από τη Γαλακτοβιομηχανία ΔΩΔΩΝΗ για τους λάτρεις της φέτας… έτσι κι’ 

αλλιώς   

Φέτα με 40% λιγότερο αλάτι από τη ΔΩΔΩΝΗ, την κορυφαία γαλακτοβιομηχανία της 

Ελλάδας, απολαμβάνουν πλέον οι καταναλωτές που λατρεύουν …έτσι ή αλλιώς τη φέτα. 

Με την ίδια απαράμιλλη ποιότητα που διακρίνει τη ΔΩΔΩΝΗ στα 54 χρόνια ιστορίας της, τον 

παραδοσιακό τρόπο παραγωγής φέτας και τη συνέπεια στη φιλοσοφία της γεύσης του καλού, 

η ΔΩΔΩΝΗ ανταποκρίνεται πλήρως στις σύγχρονες καταναλωτικές ανάγκες εμπλουτίζοντας 

δυναμικά τη γκάμα των προϊόντων της. 

Η φέτα ΔΩΔΩΝΗ με 40% λιγότερο αλάτι σε συσκευασία 400 γρ., αποτελεί ένα προϊόν υψηλής 

διατροφικής αξίας που παρασκευάζεται από παστεριωμένο αιγοπρόβειο 100% ελληνικό γάλα, 

με βάση την αυθεντική, πολυβραβευμένη, παραδοσιακή φέτα ΔΩΔΩΝΗ, τη Νο1 φέτα σε 

πωλήσεις στην Ελλάδα. 

Ιδανική για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή, αλλά και για όσους επιθυμούν να 

καταναλώνουν περιορισμένη ποσότητα αλατιού ημερησίως, η νέα φέτα ΔΩΔΩΝΗ με 40% 

λιγότερο αλάτι βρίσκεται ήδη στα ράφια των σούπερ μαρκετ σε όλη την Ελλάδα και ξεχωρίζει 

για τη γεμάτη, αυθεντική γεύση και την υψηλή ποιότητα. 

Απαντώντας σταθερά στις προτιμήσεις των σύγχρονων καταναλωτών, η γαλακτοβιομηχανία 

ΔΩΔΩΝΗ συνεχίζει να διευρύνει την «οικογένεια» των αγνών, 100% ελληνικών προϊόντων 

της, προσφέροντας περισσότερες επιλογές που καλύπτουν όλες τις διατροφικές ανάγκες και 

ξεχωρίζουν για την ποιότητα, την αξιοπιστία και την αυθεντική τους γεύση, τη γεύση του 

καλού. 
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Λίγα λόγια για τη ΔΩΔΩΝΗ  

Η ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε ιδρύθηκε το 1963. Μετρώντας 54 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. 
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 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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