Odense og Holte vinder årets sprødeste pris
Landets dagligvarebutikker dyster hvert år om at have de bedste frugt- og grøntafdelinger.
Udfordringen for butikkerne er, at de skal kunne præstere i en stadig længere åbningstid og
samtidig møde kunderne med et smil. Men to butikker stråler og løber med Frugt- og
grøntprisen 2018.
På Landbrug & Fødevarers store branchedag ’Fødevaredagen’ blev Rema 1000 i Marienlund, Odense og
Kvickly i Holte kåret som årets vindere. Både mystery shoppers og otte jurymedlemmer fra
dagligvarehandlen og frugt- og grønterhvervet har været med til at pege på de to butikker
Jurymedlem og chefkonsulent hos Landbrug & Fødevarer, Lærke Kirstine Lund, siger:
”Hos Rema 1000 i Marienlyst, Odense, mødte juryen et drive uden lige. Det er ikke alle, der knokler så
meget for frugt- og kategorien. Men hos Rema 1000 er det en daglig sandhed. I butikken i Odense har de
modet til at tænke og skabe nyt, og det er noget, kunderne belønner.”
Rema 1000 vinder i kategorien ’Discount’. Kvickly i Holte løb til gengæld med sejren i kategorien
’Supermarked/hypermarked’:
”I juryen er vi stolte af at fremhæve den her perle af en butik. Hos Kvickly i Holte har de sat barren højt og
forbrugerne i Holte og omegn bliver mødt af en frugt- og grøntafdeling, der får topkarakterer på friskhed,
sortiment og fornemmelse for råvarerne,” siger Lærke Kirstine Lund.
Det var nogle glade vindere, der modtog trofæet på Fødevaredagen:
”Det har været et super forløb, der har udløst den her pris. Den skyldes hele holdet, der virkelig er rykket
sammen for at nå hertil,” siger Thomas Berthelsen, der er butikschef i Rema 1000, Marienlund, Odense.
Jublen ville heller ingen ende tage hos Kvickly i Holte:
”Det er helt fantastisk, det her! Det er noget, vi har kæmpet for i over tre år. Det er en fælles indsats, som
jeg er så stolt over,” lyder det fra Louise Cronholm, frugt- og grøntansvarlig i Kvickly i Holte.
Det er femte år, Frugt- og grøntprisen bliver uddelt i de to kategorier ’Discount’ og
’Supermarked/hypermarked’.
Bag Frugt- og grøntprisen står Landbrug & Fødevarer med Dansk Gartneri, Produktionsafgiftsfonden for
Frugt- og Gartneriprodukter og Foreningen Plan Danmark som partnere.
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