Νέα Φυτικά Επιδόρπια Plant’d από τη ΔΩΔΩΝΗ
H εταιρεία εισέρχεται δυναμικά στην κατηγορία των plant-based προϊόντων

Η ΔΩΔΩΝΗ, ακολουθώντας τις σύγχρονες καταναλωτικές τάσεις, εισέρχεται δυναμικά
στην κατηγορία των φυτικών προϊόντων, συστήνοντας στην αγορά τα Plant’d, τα νέα
φυτικά επιδόρπια με βάση τη βρώμη, σε τρεις μοναδικές γεύσεις: Βρώμη, Βρώμη
Βανίλια και Βρώμη με Μήλο και Κανέλα.
Πρόκειται για μια νέα σειρά φυτικών επιδορπίων εξαίρετης ποιότητας, η οποία διέπεται
από τα πιο αυστηρά πρότυπα, όπως όλα τα προϊόντα που παρασκευάζονται από την
ΔΩΔΩΝΗ. Η νέα σειρά φυτικών επιδορπίων είναι κατάλληλη για όσους επιλέγουν μια
vegan διατροφή ή μία διατροφή με λιγότερα γαλακτοκομικά. Παράγονται από εξαίρετης
ποιότητας φυσικά συστατικά με βάση την βρώμη και φυτικές πρωτεΐνες μπιζελιού, ενώ
δεν περιέχουν λακτόζη, φοινικέλαιο, σόγια, ξηρούς καρπούς και συντηρητικά
Επιπλέον, τα φυτικά επιδόρπια Plant’d φέρουν την πιστοποίηση V-Label, η οποία
αποτελεί ένα διεθνώς αναγνωρισμένο και καταχωρημένο σύμβολο σήμανσης
προϊόντων που είναι κατάλληλα για vegan και vegeterian κοινό, με την ΔΩΔΩΝΗ να
αποτελεί την μοναδική γαλακτοβιομηχανία στην χώρα μας που έχει την συγκεκριμένη
πιστοποίηση στην συσκευασία, για τα φυτικά της επιδόρπια.
Αναγνωρίζοντας τη δυναμική τάση για τα φυτικής προέλευσης τρόφιμα, η ΔΩΔΩΝΗ
επενδύει σταθερά στη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και στον εμπλουτισμό του
χαρτοφυλακίου των τροφίμων που διαθέτει, απαντώντας στις σύγχρονες διατροφικές
προτιμήσεις και ανάγκες. Παράλληλα, παραμένει αφοσιωμένη στην χρήση των
καλύτερων πρώτων υλών για την παραγωγή προϊόντων υψηλής θρεπτικής αξίας,
διασφαλίζοντας εξαίρετη ποιότητα και ασύγκριτη γεύση.
Τα νέα φυτικά επιδόρπια Plant’d είναι ήδη διαθέσιμα στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ
σε όλη την Ελλάδα, σε μονά κύπελλα 150g το καθένα.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΩΔΩΝΗ, κ. Μιχάλης Παναγιωτάκης, δήλωσε σχετικά:
«Η ΔΩΔΩΝΗ αποτελεί ζωντανό παράδειγμα μιας εταιρείας που εξελίσσεται συνεχώς
και προοδεύει. Στο πλαίσιο αυτό επενδύουμε σταθερά στη δημιουργία νέων
προϊόντων και προσφέρουμε ακόμη περισσότερες επιλογές στον σύγχρονο
καταναλωτή, ανταποκρινόμενοι στις υπάρχουσες, αλλά και στις νέες διατροφικές
τάσεις και ανάγκες. Έτσι, λανσάραμε στην ελληνική αγορά τα φυτικά επιδόρπια
Plant’d, με στόχο να προσφέρουμε νέα προϊόντα που συμβάλλουν στην περαιτέρω
αναβάθμιση τόσο της διατροφής όσο και της ποιότητας ζωής όλων. Βασική
προτεραιότητα στον στρατηγικό σχεδιασμό μας για φέτος, αποτελεί η ενδυνάμωση της
παρουσίας μας σε υπάρχουσες και νέες κατηγορίες προϊόντων, διατηρώντας πάντα
το ίδιο μεράκι και την εξαίρετη ποιότητα και γεύση που χαρακτηρίζει τη ΔΩΔΩΝΗ και
όλα της τα προϊόντα.»

