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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

3 Χρυσά Αστέρια για τη ∆Ω∆ΩΝΗ 
∆ιακρίσεις πολλών αστεριών έλαβαν και φέτος 4 προϊόντα της εταιρείας 

  
 
Τέσσερα βραβεία ανώτερης ποιότητας έλαβε και φέτος η εταιρεία ∆Ω∆ΩΝΗ από 
το διεθνώς αναγνωρισμένο Ινστιτούτο Γεύσης και Ποιότητας ITQI στο πλαίσιο των 
Superior Taste Awards 2016. 
  
Σταθερά προσανατολισμένη στην παραγωγή προϊόντων εξαιρετικής ποιότητας, με 
πρώτη ύλη το 100% ελληνικό γάλα 5.000 μικρών και μεγάλων παραγωγών, η 
∆Ω∆ΩΝΗ ξεχώρισε ακόμα μία χρονιά με τα γαλακτοκομικά της προϊόντα στα φετινά 
Superior Taste Awards, λαμβάνοντας την ύψιστη διάκριση τριών χρυσών 
αστεριών για το κατσικίσιο τυρί και το στραγγιστό γιαούρτι 8% και την 
αντίστοιχα υψηλή διάκριση δύο χρυσών αστεριών για την κεφαλογραβιέρα και 
το τυρί «∆Ω∆ΩΝΗ Ελαφρύ». 
 
Οι νέες αυτές διακρίσεις αποτελούν συνέχεια της περσινής βράβευσης της φέτας 
∆Ω∆ΩΝΗ και του στραγγιστού γιαουρτιού ∆Ω∆ΩΝΗ 2%, δύο αγαπημένων 
προϊόντων που διακρίνονται για την αυθεντική τους γεύση και την αγνή τους 
ποιότητα.   
 
Τα βραβεία Superior Taste Awards διοργανώνονται από το ∆ιεθνές Ινστιτούτο 
Γεύσης και Ποιότητας – iTQi, με στόχο την ανάδειξη τροφίμων και ποτών ανώτερης 
ποιότητας και γεύσης παγκοσμίως, μέσω της αμερόληπτης διαδικασίας της «τυφλής 
δοκιμής» από 120 κορυφαίους σεφ και γευσιγνώστες. 
 
Ο ∆ιευθύνων Σύμβουλος της ∆Ω∆ΩΝΗ, κ. Tom Seepers δήλωσε σχετικά: «Είναι 
μεγάλη τιμή και χαρά για όλους εμάς στη ∆Ω∆ΩΝΗ να υποστηρίζουμε έμπρακτα τη 
φιλοσοφία μας και να είμαστε η πραγματική «γεύση του καλού», παράγοντας 
προϊόντα που διακρίνονται για την άριστη ποιότητα τους από διεθνώς 
αναγνωρισμένους θεσμούς ποιότητας, όπως τα Superior Taste Awards του iTQi. Οι 
νέες αυτές διακρίσεις αποτελούν επιβράβευση και έμπρακτη απόδειξη της σταθερής 
επένδυσης μας στην παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων  ανώτερης ποιότητας και 
πλούσιας γεύσης από 100% ελληνικό γάλα, που ξεχωρίζουν για την υψηλή 
διατροφική τους αξίας κι έχουν κερδίσει εκτός από διεθνή αναγνώριση, τη δική τους 
μοναδική θέση στο τραπέζι και την καρδιά των Ελλήνων και ξένων καταναλωτών.»  
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Λίγα λόγια για τη ∆Ω∆ΩΝΗ  
Η ∆Ω∆ΩΝΗ 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 ∆Ω∆ΩΝΗ 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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