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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Λαχταριστές και πανεύκολες συνταγές για όλους από τη ΔΩΔΩΝΗ 

Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν πάνω από 250 συνταγές, διαθέσιμες στο 
https://www.dodoni.eu/el 

 

Με περισσότερες από 250 μοναδικές συνταγές, ιδανικές για όλες τις ώρες της ημέρας, η 
γαλακτοβιομηχανία ΔΩΔΩΝΗ μας προσκαλεί να επισκεφθούμε το site της, να τις 
ανακαλύψουμε και να εμπνευστούμε μαγειρικά! 

Επενδύοντας σταθερά στην κατηγορία των συνταγών, η εταιρεία με πρωταγωνιστές τα 
γαλακτοκομικά προϊόντα ΔΩΔΩΝΗ, θέλει να βάλει τέλος στο αιώνιο ερώτημα «Τι να μαγειρέψω 
σήμερα;». Έτσι, έχει δημιουργήσει μια τεράστια ποικιλία με απλά και καθημερινά υλικά, ενώ σε 
κάποιες περιπτώσεις έχει εντάξει και κάποια σύντομα βίντεο, δίνοντας τη δυνατότητα στους 
χρήστες να παρακολουθήσουν βήμα προς βήμα την εκτέλεσή τους.  

Γνωστοί chefs και food bloggers όπως ο Χριστόφορος Πέσκιας, ο Σταύρος Βαρθαλίτης, η 
Madame Ginger, paxxi, Γαβριήλ Νικολαΐδη κ.α., έχουν εμπλουτίσει  μεγάλο μέρος των 
διαθέσιμων συνταγών του site, δημιουργώντας και προτείνοντας τις δικές τους λαχταριστές 
προτάσεις για κάθε στιγμή της ημέρας, με βασικά υλικά τα γαλακτοκομικά προϊόντα ΔΩΔΩΝΗ, 
όπως η πασίγνωστη Φέτα Π.Ο.Π ΔΩΔΩΝΗ, το γιαούρτι ΔΩΔΩΝΗ Στραγγιστό, το βούτυρο 
ΔΩΔΩΝΗ αγελάδος κ.α.   

Με γνώμονα την αυθεντική γεύση, την ποιοτική πρώτη ύλη και την ευκολία στην παρασκευή, η 
ΔΩΔΩΝΗ μέσω του πρωτότυπου και δημιουργικού περιεχόμενου της, στοχεύει στο να 
αναδείξει τις γεύσεις του τόπου μας και τη μεσογειακή διατροφή τόσο στους Έλληνες αλλά και 
στους ξένους καταναλωτές. 

Η Βίκυ Παπουτσάκη, Marketing Manager της ΔΩΔΩΝΗ, σημείωσε: «Στη ΔΩΔΩΝΗ επιθυμία 
μας δεν ήταν να φτιάξουμε μια ακόμη ιστοσελίδα με συνταγές, μα να μπορέσουμε να διαθέσουμε 
στο κοινό ένα digital βιβλίο νόστιμων και πρωτότυπων συνταγών, διαθέσιμο για όλους. 
Επενδύουμε σταθερά στον εμπλουτισμό της συγκεκριμένης κατηγορίας της σελίδας μας, 
δημιουργώντας ένα σημείο αναφοράς, ικανό να εντάξει τόσο το brand μας όσο και τα προϊόντα 
ΔΩΔΩΝΗ ακόμα πιο έντονα στην καθημερινότητα και στην προτίμηση τόσο των Ελλήνων αλλά 
και των ξένων καταναλωτών, που για πάνω από μισό αιώνα μας τιμούν με την προτίμηση τους».  

Για μαγειρικές ιδέες για Σαλάτες, Ορεκτικά, brunch, Κυρίως πιάτα κ.α. μπορείτε να πατήσετε 
εδώ. 
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https://www.dodoni.eu/el/epidorpia/giaoyrtoglyko-me-leyki-kai-mayri-sokolata

