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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 

Νέες συσκευασίες από τη ΔΩΔΩΝΗ για τη φέτα ΔΩΔΩΝΗ 

Π.Ο.Π. με 40% λιγότερο αλάτι και το ΔΩΔΩΝΗ ελαφρύ με 12% 

λιπαρά 

Τώρα η φέτα ΔΩΔΩΝΗ Π.Ο.Π. με 40% λιγότερο αλάτι και το ΔΩΔΩΝΗ ελαφρύ λευκό 

τυρί με 12% λιπαρά σε νέες πρακτικές συσκευασίες 

 

Η ΔΩΔΩΝΗ, η κορυφαία γαλακτοβιομηχανία της Ηπείρου, εστιάζει σταθερά στην 

ενίσχυση της γκάμας των προϊόντων της και στην ανανέωση των συσκευασιών της, 

ακολουθώντας τις σύγχρονες διατροφικές προτιμήσεις και τάσεις.  

Στο πλαίσιο αυτό, προχώρησε στην ανανέωση της συσκευασίας για την 

αυθεντική Φέτα ΔΩΔΩΝΗ Π.Ο.Π. με 40% λιγότερο αλάτι και για το ΔΩΔΩΝΗ 

ελαφρύ λευκό τυρί με 12% λιπαρά, προσφέροντας ακόμα πιο εύκολο άνοιγμα 

και γεύση που διαρκεί ακόμη περισσότερο.  

Πλέον, η Φέτα ΔΩΔΩΝΗ Π.Ο.Π. με 40% λιγότερο αλάτι κυκλοφορεί σε νέα 

συσκευασία με ανανεωμένο εικαστικό, τόσο σε vacuum pack όσο και σε Tapper 

400γρ. που ανοίγει και κλείνει εύκολα, για αναλλοίωτη απόλαυση και γεύση. Αποτελεί 

ένα προϊόν υψηλής διατροφικής αξίας που παρασκευάζεται από παστεριωμένο 

αιγοπρόβειο 100% ελληνικό γάλα, με βάση την αυθεντική, πολυβραβευμένη, 

παραδοσιακή φέτα ΔΩΔΩΝΗ και είναι ιδανική επιλογή για όσους ακολουθούν μια 

ισορροπημένη διατροφή και για όσους επιθυμούν να καταναλώνουν περιορισμένη 

ποσότητα αλατιού ημερησίως. 

Παράλληλα, το ΔΩΔΩΝΗ ελαφρύ με 12% λιπαρά κυκλοφορεί σε επιλεγμένα 

καταστήματα και σε νέα συσκευασία 900g, πέραν των 400g, κερδίζοντας σε γεύση 

και ποσότητα. Πρόκειται για ένα προϊόν που παράγεται από φρέσκο, αιγοπρόβειο, 

100% ελληνικό γάλα με φυσική μείωση του λίπους, χωρίς χημική επεξεργασία και 

αποτελεί μια ιδανική επιλογή για ένα πλούσιο πρωινό, ένα χορταστικό μεσημεριανό 

και ένα ελαφρύ βραδινό γεύμα. 

Διαθέτοντας περισσότερους από 5.500 Έλληνες παραγωγούς, σε 514 χωριά της 

Ελλάδας, η ΔΩΔΩΝΗ διευρύνει σταθερά το χαρτοφυλάκιο των αγνών προϊόντων 

της, που σήμερα μετράει περισσότερους από 80 ξεχωριστούς κωδικούς, για να 

προσφέρει στους καταναλωτές αγνά προϊόντα εξαίρετης ποιότητας που καλύπτουν 

τις ανάγκες και τις προτιμήσεις τους κάθε ώρα και στιγμή της ημέρας.  
 

 

 
 

 


