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Φέτα Π.Ο.Π ΔΩΔΩΝΗ: στην κορυφή της προτίμησης των
καταναλωτών και το 2019

Η Γαλακτοβιομηχανία ΔΩΔΩΝΗ συνεχίζει να κατέχει τη Νο1 θέση στην κατηγορία της
Π.Ο.Π φέτας, τόσο σε όγκο όσο και σε αξία πωλήσεων βάσει στοιχείων της IRI,
ενισχύοντας περαιτέρω τη σχέση εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας που έχει χτίσει με
τους καταναλωτές εδώ και 66 χρόνια.
Η Φέτα ΔΩΔΩΝΗ είναι ένα ξεχωριστό προϊόν Προστατευμένης Ονομασίας
Προέλευσης (Π.Ο.Π), που παρασκευάζεται αποκλειστικά από 100% ελληνικό
αιγοπρόεβειο γάλα και έχει καθιερωθεί ως συνώνυμο της συγκεκριμένης κατηγορίας,
της ελληνικής παράδοσης αλλά και της αυθεντικότητας.
Μετρώντας 66 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στην ελληνική αγορά, το
πολυβραβευμένο αυτό προϊόν έχει κερδίσει μία ξεχωριστή θέση στο τραπέζι και την
καρδιά των Ελλήνων καταναλωτών και αποτελεί σήμα κατατεθέν τόσο για την
ΔΩΔΩΝΗ, όσο και για την ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου.
Διαθέτοντας τη μεγαλύτερη ζώνη γάλακτος με περισσότερους από 5.500 μικρούς και
μεγάλους παραγωγούς, εντός του 2019 η ΔΩΔΩΝΗ αποτέλεσε για ακόμη μία χρονιά
τον κυρίαρχο αγοραστή αιγοπρόβειου γάλακτος σε εγχώριο επίπεδο.
Με κυρίαρχο στόχο την παραγωγή αγνών προϊόντων, από 100% ελληνικό γάλα, η
ΔΩΔΩΝΗ είναι μία από τις μεγαλύτερες και ιστορικότερες γαλακτοβιομηχανίες της
Ελλάδας που μεταφέρει καθημερινά τη Γεύση του Καλού σε χιλιάδες Έλληνες.
Παράλληλα, με παρουσία σε πάνω από 50 χώρες παγκοσμίως, η ΔΩΔΩΝΗ αποτελεί
περήφανο πρεσβευτή της Π.Ο.Π φέτας στο εξωτερικό, προωθώντας την υπεύθυνη
κατανάλωση και την προστασία των ελληνικών Π.Ο.Π προϊόντων.
Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΩΔΩΝΗ, κ. Μιχάλης Παναγιωτάκης
δήλωσε: «Η αφοσίωση μας στο να παράγουμε τη ΠΟΠ φέτα μας για πάνω από 50
χρόνια με αυθεντικά, αγνά και πάνω απ’ όλα ελληνικά συστατικά, συνεχίζει να
αναγνωρίζεται από το καταναλωτικό κοινό. Όλοι εμείς στην οικογένεια της ΔΩΔΩΝΗ
ευχαριστούμε θερμά τους χιλιάδες καταναλωτές που μας εμπιστεύτηκαν για ακόμη μία
χρονιά και επέλεξαν την πολυβραβευμένη φέτα μας. Παραμένουμε πιστοί στο όραμα
και στη φιλοσοφία μας να δημιουργούμε καθημερινά αγνά γαλακτοκομικά προϊόντα
υψηλής διατροφικής αξίας και αυθεντικής γεύσης μόνο με 100% ελληνικό γάλα και
χαιρόμαστε ιδιαίτερα όταν αυτή μας η επιλογή ανταμείβεται και επιβραβεύεται από το
κοινό.»

