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Rema1000, Marienlund i Odense og BILKA i Odense, er vindere af dette års Mejeripris,
som netop er uddelt på Fødevaredagen i Middelfart.

Flere supermarkeder har stor succes med at satse på mejeriafdelinger – og det behøver
ikke kun at begrænse sig til et hjørne af butikken. Det kan brede sig rundt i hele butikken og
inspirere til mersalg gennem sameksponering. Mejerikategorien er en kategori med mange
muligheder, og vinderne af Mejeriprisen formår at udfolde disse muligheder.

 - Årets Mejeripriser går til to butikker, som formår at arbejde målrettet med
mejerikategorien, så der skabes synergi mellem mejeri og andre afdelinger i butikkerne.  
Mejeriafdelingerne fremstår veltrimmede og med et meget stort udvalg af friske mejerivarer.
Der er fokus på at skræddersy udvalget til de lokale behov og samtidig have friske og
sæsonaktuelle varer på hylderne. Det er vigtigt at tænke ud af boksen og skabe nye
oplevelser for kunderne, f.eks. igennem tapasanretninger og nemme løsninger, der inspirerer
til krydssalg”, siger chef for Marked & Ernæring i Landbrug & Fødevarer, Mette Jasper
Gammicchia.

Juryen har i år lagt særlig vægt på friskhed, sortiment og iscenesættelse, kunden i centrum,
og hvordan butikken skiller sig ud fra mængden.

Stolte vinderbutikker 

Mejeriprisen er opdelt i en Discount kategori og en Super- og hypermarkeder kategori. Prisen
hylder de butikker, der formår at inspirere kunderne til nye oplevelser med mælkeprodukter.
Alle de nominerede til Mejeriprisen, har g�ort en stor dyd ud af, hvordan præsentationen af
mejeriprodukterne skal være, så kunderne får den bedste oplevelse.

Det gælder også de to vindere, som formåede at overbevise juryen om, at de går den ekstra
mil for at skabe en indbydende mejeriafdeling. Det var ligeledes to stolte vindere fra REMA
1000, Marienlund, Odense og Bilka, Odense, der kunne modtage priserne foran en sal fyldt
med folk fra fødevarebranchen på Hindsgavl Slot:

- Vi er meget stolte. Det var en stor overraskelse og helt fantastisk at vinde mejeriprisen -
det er kæmpe stort, siger mejeriansvarlig, Roksana Huber fra Rema1000. 
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- Vi er super glade for det. Det er et kæmpe skulderklap til vores team. Det er så fed en
oplevelse, siger mejeriansvarlig, Allan Granly fra Bilka.  
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Landbrug & Fødevarer varetager fælles opgaver og
erhvervsmæssige interesser for danske landmænd og
fødevarevirksomheder

Subscribe to releases from Landbrug & Fødevarer

Subscribe to all the latest releases from Landbrug & Fødevarer by registering your e-
mail address below. You can unsubscribe at any time.
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Vinderne af Frugt- og Grøntpriserne 2021 er fundet

28.9.2021 17:57:14 CEST | Pressemeddelelse

Dette års vindere af Frugt- og Grøntpriserne er fundet. Det var et
stærkt felt af nominerede til priserne, men det blev i sidste ende
REMA 1000, Jyllinge og MENY Borups Allé, Frederiksberg, der
kunne høste frugterne af det hårde arbejde og lade sig hylde på
Fødevaredagen 2021.

Vinderen af Køkkenprisen 2021 er fundet

28.9.2021 17:30:05 CEST | Pressemeddelelse

Dette års Køkkenpris er blevet uddelt. Det blev Hanne Melgaard
Juul fra Madservice Aalborg, som tog prisen blandt de mange
dygtige køkkenledere og kunne fejre det på Fødevaredagen 2021

Vinderen af Kantineprisen 2021 er fundet

28.9.2021 17:24:36 CEST | Pressemeddelelse

Dette års Kantinepris er blevet uddelt. I et stærkt felt af
nominerede var det i sidste ende Social Cantina Nbro på Nørrebro,
der løb med prisen som bedste kantine i en virksomhed. De kunne
lade sige hylde på Fødevaredagen 2021. Trods forårets lange
nedlukning leverer toppen af danske frokostkantiner fortsat smag
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In our pressroom you can read all our latest releases, �nd our press contacts, images,
documents and other relevant information about us.
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Vinderne af Slagterprisen 2021 er fundet

28.9.2021 17:19:18 CEST | Pressemeddelelse

Dette års Slagterpris er blevet uddelt. I et stærkt felt med hård konkurrence var det i sidste
ende MENY i Sæby og Slagter Jacob fra Kalundborg, der kunne smage sejrens sødme og lade
sig hylde på Fødevaredagen 2021

Prisregn over madens hverdagshelte

28.9.2021 16:45:00 CEST | Pressemeddelelse

Årets fødevarepriser er netop blevet uddelt til de dygtigste madprofessionelle i
fødevarebranchen. Det er sket ved Fødevaredagen på Hindsgavl Slot nær Middelfart, hvor
fødevarebranchen er samlet for at hylde og inspirere hinanden.

DanBred får ny bestyrelse

25.9.2021 15:30:00 CEST | Pressemeddelelse

Efter den seneste tids uro har Landbrug & Fødevarer, DBI Holding og Danish Agro besluttet at
trække deres medlemmer ud af DanBreds bestyrelse, så selskabet kan få en ny ledelse.
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