
	
 
 
Pressmeddelande 7 september 2017 

 
En av Fontanas nyheter i osthyllan: feta med tryffel. Foto: Lina Eidenberg Adamo 
 
 

Fetaost i ny tappning  
   

Fetaosten tillhör den grekiska mattraditionen och dess ursprung sträcker sig 
ända tillbaka till Homeros tid. Sedan dess har fetaosten varit en självklar 
smaksättare på matbord världen över. Nu lanserar Fontana den älskade osten 
i två helt nya tappningar.   
 
Som första aktör på svenska marknaden erbjuder nu Fontana konsumenterna 
smulad fetaost och feta med tryffel. De nya produkterna gör det möjligt att njuta av 
fetaost i ännu fler sammanhang – och med större bekvämlighet. 
 
– Det är roligt att vi är först ut att kunna erbjuda våra konsumenter smulad fetaost 
och feta med tryffel. Vi vill göra det både godare och enklare med våra nyheter, 
säger Corina Papadopoulou, kommunikationschef på Fontana Food AB. Vi hoppas 
att alla finsmakare kommer jubla över våra nya produkter och att vi kan sprida lite 
mer OPA i köket!  
 
 



	
 
 

 
Fontana Feta smulad. P.D.O.  
En smulad fetaost som är enkel och bekväm att använda. 
Det återförslutningsbara locket gör att osten håller längre, 
vilket gör den optimal för mindre hushåll. Feta är en 
perfekt smakförhöjare för såväl gratänger som grytor, och 
tack vare det smulade formatet blir det nu ännu enklare 
att toppa sina maträtter eller ge den där extra touchen till 
sin sallad. Rek. pris: 24,90 kr. 
 

 
 
             

          Fontana Frixos FinestTM feta med tryffel. P.D.O. 
          Sortimentet i Frixos FinestTM står för den allra finaste       

kvalitén, med noggrant utvalda ingredienser av Fontanas 
grundare Frixos Papadopoulous. I sortimentet finns sedan 
tidigare fetaost, olivolja och oliver. Som tillägg till serien 
kommer nu fetaost med tryffel. Osten är gjord på 100 
procent fårmjölk och smaksatt med svart tryffel som 
plockats på Evia: en ö i mellersta Grekland. Osten, med 
den distinkta tryffelsmaken, passar lika väl på ostbrickan 
som i salladen eller som smakförhöjare i matlagningen. 
Rek. pris: 26,90 kr. 

 
 
Produkterna finns i butik från och med vecka 37.  
 
För mer information kontakta gärna Emelie Engström, presskontakt för 
Fontana Food AB på mobil: 072-886 98 00 eller mail: emelie@editk.se.  
	
Fontana Food AB är ett familjeföretag och sedan starten 1978 har familjen Papadopoulos 
varit ambassadör för mat från Grekland och länderna kring Medelhavet i Sverige. Fontana 
har alltid arbetat för ett hållbart samhälle när det gäller både människa, djur och natur. 
Detta är något som grundaren Frixos Papadopoulos alltid värnat om, långt innan det 
hamnat i dagens fokus och samhällsdebatt. Fontana drivs idag i andra generationen med 
sonen Loizos Papadopoulos i spetsen.  
	


