
 
Vinderen af Frugt- og Grønt prisen 2020 er fundet  

Vinderne af Frugt- og grøntpriserne er fundet. I et tæt felt med mange skarpe aktører, var det i sidste ende 

MENY i Fredericia og REMA 1000 i Fårevejle, der kunne trække den længste gulerod og gå hjem fra 

Fødevaredagen 2020 som de stolte vindere.  

En kategori med stor opmærksomhed  

Det er sjette gang, at Frugt og Grønt-prisen bliver uddelt, og prisen har fået mere opmærksomhed end 

nogensinde før. Det skyldes danskernes øgede interesse for, hvad de grønne råvarer kan. En udvikling, som 

frugt- og grøntprisen har været med til at sætte i gang.  

”Prisen har været med til at skubbe til udviklingen i frugt- og grøntafdelingerne rundt om i landet. Vi har 

defineret nogle skarpe kriterier for, hvad en afdeling skal måle sig på, og det har butikkerne taget til sig. 

Derfor ser vi i disse år, hvordan butikkerne og forbrugerne bogstavelig talt høster frugterne af det hårde 

arbejde, som de frugt- og grøntansvarlige udfører”, siger chefkonsulent fra Landbrug og Fødevarer, Lærke 

Kirstine Lund  

Stolte vindere med lokalt fokus 

Frugt- og grøntprisen er opdelt i to kategorier og hylder frugt- og grøntafdelingerne i henholdsvis 

discountbutikkerne og super- og hypermarkederne. Begge steder skal der være et særligt fokus på det 

grønne guld. Fælles for alle de nominerede i år er, at de hver især gør det nemt for kunderne at spise grønt. 

Dertil gør alle de nominerede meget ud af at imødekomme kunderne, så beslutningen om at handle frugt 

og grønt bliver nem. 

De to vindere fra MENY i Fredericia og REMA 1000 i Fårevejle har dog udmærket sig i særlig grad ved at 

prioritere lokale råvarer og fejre den grønne kategoris mange sæsoner. Det var derfor også et par stolte 

vindere, der kunne lade sig fejre af hele fødevarebranchen på Hindsgavl Slot. 

Hos Rema 1000 i Fårevejle varmer prisen, siger frugt- og grøntansvarlig Martin Rysgaard Hansen, der vandt 

i kategorien discount. 

- Jeg har det fedt over denne her pris. Det er en kæmpe fornøjelse at nogle anerkender, alt det vi 

gør. Hele teamet fortjener tak, for det er jo en holdpræstation, at vi når hertil i dag. Også Rema 

1000 og særligt indkøberne i frugt- og grønt fortjener et kæmpe klap på skulderen, siger han.  

Dagens anden vinder i kategorien blev frugt- og grøntansvarlig Uffe Larsen fra MENY i Fredericia, der vandt 

i kategorien hyper- og supermarked. 

- Vi har en lang række lokale avlere, som gør det muligt for os at skabe en grøntafdeling, som skiller 

sig ud. Desuden har Dagrofa bidraget rigtig meget sammen med hele teamet i butikken. Det er 

dem, som gør forskellen i hverdagen.   

Vi har troet på, at vi kunne vinde hele vejen igennem, for vi mener, at vi gør en forskel på frugt- og 

grøntområdet. Derfor er det en forløsning, at prisen nu er i hus, siger han.   

Bag Frugt- og Grøntprisen står Landbrug & Fødevarer med Dansk Gartneri, Produktionsafgiftsfonden for 

frugt- og gartneriprodukter og Foreningen for PlanDanmark som partnere.  

 



 
For yderligere information, kontakt: 

 

Pressekonsulent hos Landbrug & Fødevarer, Simon Graugaard Schmidt på tlf. 5166 6899 eller på mail sgsc@lf.dk  

Find vinderfotos og logo til download på frugtoggrøntprisen.dk under pressematerialer. 

 

NOMINEREDE 

Nominerede til Frugt- og grøntprisen i kategorien ’Discount’:  

ALDI, Thisted. 

Lidl, Dirch Passers Allé, Frederiksberg. 

REMA 1000, Fårevejle. 

Nominerede til Frugt- og grøntprisen i kategorien ’super- og hypermarked’:  

Mad&Vin, Magasin, Kbh K. 

MENY, Fredericia. 

SPAR, Teglholmen, Kbh SV. 

 
Vinderholdet fra Meny i Fredericia. Midten: Frugt- og grøntansvarlig Uffe Larsen. Højre: Flemming Nør-Pedersen, direktør i 

Landbrug & Fødevarer.  
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Vinderholdet fra Rema 1000 i Fårevejle. Midten: Frugt- og grøntansvarlig Martin Rysgaard Hansen. Højre: Flemming Nør-Pedersen, 

direktør Landbrug & Fødevarer 

 


