
 
Kantineprisen går til Compass Group  

Kantineprisen 2020 går til holdet fra Compass Group. Kantinevirksomheden fik 

overdraget prisen på Hindsgavl Slot ved Middelfart i forbindelse med 

Fødevaredagen 2020.    

Compass Group kan med stolthed køre hjem til Aarhus efter at have vundet Kantineprisen 

ved Fødevaredagen. Prisen bliver uddelt hvert år og belønner den gode kvalitet og 

smagsoplevelsen i kantiner landet over. Compass Group var indstillet til prisen af 

virksomheden Normal A/S, der dagligt nyder godt af Compass Groups innovative og 

bæredygtige tilgang i madlavningen. 

Det var en glad vinder, der kunne modtage prisen på scenen til Fødevaredagen. 

”Jeg er meget lettet. Det har været en spændende rejse, hvor vi har fået banket en 

fantastisk kantine på benene. Jeg er utrolig stolt af mit team, som hver dag yder en stor 

indsats. Og så har Normal været en fantastisk medspiller, som har givet plads til, at vi har 

kunnet eksperimentere og udvikle os”, siger Køkkenchef René Skovgaard Madsen, fra 

Compass Group.  

Ifølge juryen, er der en klar årsag til, at netop Compass Group vinder prisen i år.  

”Køkkenet hos Normal har fået frie tøjler til at skabe en madordning, hvor arbejdsglæde, 

faglig stolthed og kreativitet skinner i gennem. Det kommer gæsterne til gode i form af en 

meget personlig spiseoplevelse med lokale råvarer i fokus”, siger seniorkonsulent i 

Landbrug & Fødevarer Kristian Ploug Grut, der er en del af Kantineprisens jury.  

Kantineprisen har været uddelt siden 2004 for at belønne de madhåndværkere, der gør 

noget ekstraordinært i de danske kantinekøkkener.  

 

Det er Landbrug & Fødevarer og repræsentanter fra fødevarebranchen, som står bag 

Fødevaredagen, hvor en række madpriser bliver overrakt.  

Som følge af COVID-19 restriktionerne blev Fødevaredagen i år primært afholdt digitalt. 

Uddelingen af de traditionsrige fødevarepriser blev dog vanen tro offentliggjort på selve 

Fødevaredagen. 

 

Kantineprisen er finansieret af Kvægafgiftsfonden, Svineafgiftsfonden og 

Mælkeafgiftsfonden.  

 

 



 
De øvrige nominerede til prisen var i år:  

Normal A/S, køkkenchef René Skovgaard Madsen, Compass Group 

IIH Nordic, køkkenchef Kolja Schmelzer, CANTINA by .506 

ATP Haderslev Centeret, køkkenchef Steffen Kähler 

 

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 www.kantineprisen.dk under pressematerialer. 

 

Vinderne fra Compass Group. Nummer tre fra Venstre: Køkkenchef René Skovgaard Madsen. Yderst: 

Flemming Nør-Pedersen, direktør Landbrug & Fødevarer 
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http://www.kantineprisen.dk/

