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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Το πιο λαχταριστό τυρί...ΤουΤοστ ήρθε από τη ΔΩΔΩΝΗ!  

Η γεύση του καλού τώρα και στο τοστ!   

 

#DodoniTouTost #DodoniEU #ΤουΤοστ  

 

Η ΔΩΔΩΝΗ, η κορυφαία γαλακτοβιομηχανία της Ελλάδας με 53 χρόνια ιστορίας, 

εμπλουτίζει τη γκάμα των προϊόντων της λανσάροντας στην ελληνική αγορά ημίσκληρο 

τυρί για τοστ, το τυρί «ΤουΤοστ» ΔΩΔΩΝΗ. 

 

Το νέο ημίσκληρο τυρί «ΤουΤοστ» ΔΩΔΩΝΗ κυκλοφορεί σε πλήρες και light (17% 

λιπαρά) και ξεχωρίζει για την εξαιρετική ποιότητα και τη μοναδική πλούσια γεύση του, η 

οποία οφείλεται στο 100% ελληνικό πρόβειο και αγελαδινό γάλα που συλλέγει η εταιρεία 

καθημερινά από περισσότερους από 5.000 Έλληνες παραγωγούς, σε 514 χωριά, καθώς 

και στην ωρίμανση 4 μηνών. 

 

Ιδανικό για κατανάλωση οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, σκέτο, ως βασικό συστατικό για 

νοστιμότατα σνακ ή ως υλικό σε αγαπημένες συνταγές, το νέο τυρί «ΤουΤοστ», πλήρες 

και light με μόλις 17% λιπαρά για όσους ακολουθούν μία πιο ισορροπημένη διατροφή, 

λιώνει για την απόλαυση σας και κερδίζει τις εντυπώσεις από την πρώτη κιόλας δοκιμή! 

 

Αναζητήστε το νέο γευστικό τυρί για τοστ της ΔΩΔΩΝΗ στον πάγκο των τυριών, αλλά και 

στα ψυγεία, συσκευασμένο και κομμένο σε φέτες, στα καταστήματα λιανικής σε όλη την 

Ελλάδα.  

        

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε, κ. Μιχάλης 

Παναγιωτάκης δήλωσε: «Στη ΔΩΔΩΝΗ συνεχίζουμε σταθερά την αναπτυξιακή μας 

πορεία, εμπλουτίζοντας το προϊοντικό μας χαρτοφυλάκιο, απαντώντας στις σύγχρονες 

τάσεις και προτιμήσεις των καταναλωτών. Όλα μας τα προϊόντα παράγονται με υψηλές 

προδιαγραφές ποιότητας και διακρίνονται για την αυθεντική γεύση τους, τη γεύση του 

καλού, χάρη στις αγνές πρώτες ύλες που χρησιμοποιούμε και το 100% ελληνικό γάλα 

που συλλέγουμε καθημερινά. Το νέο μας προϊόν, το τυρί «ΤουΤοστ», ήρθε να 

συμπληρώσει δυναμικά την πλούσια γκάμα των προϊόντων μας, προσφέροντας στους 

καταναλωτές μία νέα γευστική εμπειρία με την υπογραφή της ΔΩΔΩΝΗ». 

  

### 
 

 

Λίγα λόγια για τη ΔΩΔΩΝΗ  

Η ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε ιδρύθηκε το 1963. Μετρώντας 53 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 5.000 Ελλήνων παραγωγών που δραστηριοποιούνται κυρίως στην περιοχή της Ηπείρου. 
Με περισσότερα από 10.000 σημεία πώλησης στην εγχώρια αγορά  και εξαγωγική δραστηριότητα σε 38 
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. 
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να  επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες www.dodoni.eu, 

https://www.facebook.com/Dodoni.SA, https://www.instagram.com/dodoni.eu/ 

http://www.dodoni.eu/
https://www.facebook.com/Dodoni.SA
https://www.instagram.com/dodoni.eu/
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