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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το χαλλούμι ΔΩΔΩΝΗ χορηγός στο Φεστιβάλ Ζιβανίας
Η ΔΩΔΩΝΗ Κύπρου χορηγεί, για δεύτερη συνεχή χρονιά, το φεστιβάλ Ζιβανίας, το
οποίο διοργανώθηκε με επιτυχία την Κυριακή 5 Νοεμβρίου, στην Άλωνα.
Το φεστιβάλ, το οποίο υποστηρίζεται από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού και την
Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Τροόδους, πραγματοποιείται
ανελλιπώς από το 2010 μέχρι σήμερα και δίνει στο κοινό την ευκαιρία να μάθει τα
πάντα για τη ζιβανία, το τοπικό προϊόν που παρασκευάζεται στο νησί από τον 14ο
αιώνα.
Όσοι επισκέφθηκαν την Άλωνα στις 5 Νοεμβρίου είχαν τη δυνατότητα, μεταξύ άλλων,
να παρακολουθήσουν από κοντά τη διαδικασία απόσταξης της ζιβανίας, να ακούσουν
παραδοσιακή κυπριακή μουσική, να γευθούν αλλά και να αγοράσουν αγνά κυπριακά
προϊόντα.
Το χαλλούμι ΔΩΔΩΝΗ, το οποίο πρόσφατα συμπλήρωσε έναν χρόνο στην κυπριακή
αγορά, συμμετείχε στο φεστιβάλ και προσφερόταν σε άφθονη ποσότητα στους
επισκέπτες για να το απολαύσουν, δοκιμάζοντάς το, αλλά και να το προμηθευτούν
από τα ειδικά stands βρίσκονταν στους χώρους του φεστιβάλ.
Το χαλλούμι ΔΩΔΩΝΗ παράγεται σε 3 μοναδικές εκδοχές: κανονικό, light και
ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ. Το αιγοπρόβειο παραδοσιακό Χαλλούμι ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ, χάρη στην
παραδοσιακή του συνταγή, παράγεται αποκλειστικά από 100% κυπριακό αιγοπρόβειο
γάλα και ξεχωρίζει για την αυθεντική γεύση και το δροσερό άρωμα Κύπρου. Οι
επισκέπτες του Φεστιβάλ Ζιβανίας στην Άλωνα είχαν τη δυνατότητα να το δοκιμάσουν
και έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι με τη μοναδική γεύσή που προσφέρει.
Το αυθεντικό χαλλούμι ΔΩΔΩΝΗ φτιάχνεται με τις υψηλότερες προδιαγραφές
ποιότητας και ελέγχου, γνήσια υλικά και 100% κυπριακό αγελαδινό και αιγοπρόβειο
γάλα στην υπερσύγχρονη μονάδα της εταιρείας στη Λεμεσό. Η παραγωγή του
στηρίζεται σε παραδοσιακή συνταγή και ξεχωρίζει για το ιδιαίτερο του άρωμα και
ταυτόχρονα για τη μοναδική του γεύση.
Η ΔΩΔΩΝΗ Κύπρου χορηγώντας για ακόμη μια χρονιά το Φεστιβάλ Ζιβανίας,
αποδεικνύει έμπρακτα τη στήριξη της στην κυπριακή παράδοση και την αυθεντική
κυπριακή γαστρονομία.
###

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.
Η ΔΩΔΩΝΗ Κύπρου ξεκίνησε την λειτουργία της τον Ιούνιο του 2016. Η υπερσύγχρονη
εργοστασιακή μονάδα της εταιρείας βρίσκεται στη Λεμεσό, όπου παράγονται αυθεντικά
κυπριακά τυριά, όπως χαλλούμι και αναρή, που ξεχωρίζουν για την αυθεντική τους γεύση και
την εξαιρετική τους ποιότητα χάρη στο 100% κυπριακό αγελαδινό, πρόβειο και γίδινο γάλα
που προμηθεύεται η εταιρεία καθημερινά από τους τοπικούς παραγωγούς.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες www.dodoni.eu,
https://www.facebook.com/Dodoni.SA, https://www.instagram.com/dodoni.eu/
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τη V+O, Λυδία Ζαννέττου, τηλ.:
+357 22447705

