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Tillykke til landets bedste mejeriafdelinger

Kæderne vil markere sig på mejeri 
Dansk detailhandel bakker fortsat op om Mejeriprisen - hele xx butikker fra xx forskellige kæder stillede 
op med ambitionen, om at blive kåret som branchens bedste indenfor mejeri. Og stoltheden var 
stor, da vinderne af prisen fik overrakt diplom og trofæ den 26. september 2017 på Hindsgavl Slot i 
Middelfart. En kåring, som foregik på Fødevaredagen med hele fødevarebranchen som tilskuere. 

En pris der udvikler mejerikategorien 
Mejeriafdelingen som et sanseligt og inspirerende område i butikken. Det er netop den udvikling, 
som Mejeriprisen gerne vil skubbe til. Prisen gives til dagligvarehandlen i to kategorier - nemlig bedste 
mejeriafdeling i discountbutik og bedste mejeriafdeling i supermarked. 
Landbrug & Fødevarer står bag prisen, som uddeles igen i 2018. 

Værdifuld presseomtale 
Vi har i denne medieomtalerapport samlet presseomtale om Mejeriprisen 2017. Ifølge en analyse 
foretaget af Infomedia beløber Mejeriprisens annonceværdi sig til 0,56 mio. kr. 

God læsning. 

Vickie Enné Ryge
Chefkonsulent 
Landbrug & Fødevarer

Prisen er finansieret af Mælkeafgiftsfonden.



KRITERIER

Juryen kigger bredt på udtryk og salg i den enkelte mejeriafdeling. Kundeguidance og præsentation 
af varerne vægtes højt. Juryen forholder sig til en række punkter, som hver især vægter i den samlede 
vurdering. 

FRISKHED
• At forbrugerne tilbydes friske varer
• Inspiration med sæson-aktualitet
• At afdelingen er veltrimmet og har en høj varetilgængelighed

SORTIMENT OG ISCENESÆTTELSE
• Et bredt sortiment fra syrnede produkter til smør, mælk og ost
• En afspejling af kundegrundlaget; passende sammensætning af sortiment, pris og kvalitet
• Mejeriafdelingens (aktive) rolle i butikkens/kædens profil
• Højt fokus på kategoriens relevans med et stort udbud af aktuelle nyheder
• Afdelingens synlighed og placering i butikken (markant space)
• Produkternes fortællinger og formidlingens bidrag til den samlede kundeoplevelse – værdiskabelse 

for kunden

KUNDEN I CENTRUM
• Afdelingens imødekommenhed og understregning af kategoriens sanselighed
• Evnen til at hjælpe til kundens planlagte køb (Ease to shop) og samtidig tilskyndelse til mersalg, 

opsalg og evt. krydssalg
• Nytænkning af kategorien – måske også i andre dele af butikken og på hele kunderejsen gennem 

butikken    
• Samspillet mellem afdelingens og butikkens evne til at tænke mejeri ind i både hoved- og 

mellemmåltider – fokus på produktanvendelse og forbrugerguide
• Der kan dokumenteres vækst i afdelingen (index eller anden dokumentation)

Juryen er naturligvis opmærksom på, at vilkårene og mulighederne ikke er identiske i de to kategorier. 
Det tager den højde for i sin vurdering. 

JURY
Mogens Poulsen, Thise 
Søren Edelholt, Arla 
Nikka Jørgensen, Naturmælk 
Majbritt Hansen, Dagrofa 
Torben Lund, Rema 1000 
Lars Witt Jensen, Mejeriforeningen 
Vickie Enné Ryge, Landbrug & Fødevarer



VINDER I KATEGORIEN SUPERMARKED 
Allan Freese, mejeriansvarlig  

MENY Hørsholm

Kommentar fra vinder: ”Jeg er stolt og meget, meget glad. Det giver benzin til at 
fortsætte. Så jeg tør godt love, at næste år bliver endnu sjovere og endnu vildere.” 

VINDER I KATEGORIEN DISCOUNT
Ian Dalsgaard, mejeriansvarlig

Rema1000, Allerød

Kommentar fra vinder: ”Det er helt fantastisk, det her. Mine medarbejdere er de bedste, 
og de har en kæmpestor andel i den her pris.” 

ØVRIGE NOMINEREDE 

Supermarked/Hypermarked
Maria Bonde, mejeriansvarlig, Bilka One Stop, Fields, København S

 
Discount

Lars Thomsen, butikschef, Lidl, Thisted
Lina Nilsson Thomsen, mejeriansvarlig, Netto, Nørrebrogade, København N
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Skive Folkeblad
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FB, Landbrug & Fødevarer



MEJERIPRISEN 2017

Maj
goderaavarer.dk
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Maj
dhblad.dk
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Maj
landbrugnet.dk, Nord, Syd, Fyn, Øst
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lf.dk
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Maj
FB, Lidl Danmark
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FB, Bilka One Stop Fields
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Dansk Handelsblad
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Maj
FB, Rema 1000 Allerød



MEJERIPRISEN 2017
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alleroednyt.lokalavisen.dk
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superavisen.dk
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Maj
fodevarefokus.dk
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FB, Landbrug & Fødevarer
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FB, Dalgaard Supermarked, Meny
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Dansk Handelsblad
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LinkedIn, Dagrofa
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Meny, Lokal pressemeddelelse Hørsholm

 

  

 

 

  

 

 

  

MENY i Hørsholm har Danmarks bedste mejeriafdeling
 

 

  

Mejeriafdelingen i MENY Hørsholm modtog den eftertragtede pris som årets mejeriafdeling, da
Landbrug & Fødevarer uddelte priser til Danmarks bedste supermarkeder.
 

 

  

 

 

  

Landbrug & Fødevarer har netop uddelt årets mest prestigefyldte priser til fødevarebranchen. Det
skete ved Fødevaredagen 2017 på Hindsgavl Slot ved Middelfart. Her blev det slået fast, at
Danmarks bedste mejeriafdeling 2017 ligger i MENY Hørsholm. Ostehandler Allan Freese var selv på
scenen for at modtage prisen.

  
“Det er bare virkelig fedt og rart med noget anerkendelse i forhold til det, vi render og laver i
hverdagen. Vi elsker at tilfredsstille den kræsne forbruger ved at levere friske varer af høj kvalitet, og
at det bliver bemærket, gør os alle glade. Derudover er det fedt at være et sted, hvor man kan få
udlevet sin passion med frie rammer til at skabe et godt sortiment,” konstaterer ostehandleren og
fortsætter:
 
“Vi leverer gode produkter til kunderne. Derudover ligger det i butikkens DNA at være innovative og
nysgerrige. Det skaber en løbende udvikling, og gør, at vi hele tiden kan imødekomme kundernes
efterspørgsel samt krav,” fortæller ostehandler Allan Freese.

  
Det er en fantastisk præstation

 Det var en glad kædedirektør, der så til mens ostehandleren fra MENY i Hørsholm modtog den

 

eftertragtede Mejeripris.
  

“Sidste år løb MENY med alle tre fødevarepriser, og det har helt sikkert været med til at få vores
konkurrenter op på mærkerne. I år havde vi fire nominerede med i kapløbet om tre priser, og det er vi
rigtig stolte over. Niveauet er så højt, at det er enormt flot at være nomineret. Udover det, så er jeg
selvfølgelig utroligt glad på Allans vegne over den flotte pris. Det er en anerkendelse af både ham, og
hans afdeling MENY i Hørsholm. MENY er et fødevaremarked, som er baseret på drømmen om at
skabe en fantastisk indkøbsoplevelse for vores kunder. Og det gør MENY i Hørsholm. Den drøm er
helt uopnåelig uden dygtige MADarbejdere i vores butikker, så at de løber med den her pris, er en
fantastisk præstation,” fortæller kædedirektør i MENY, Kenneth Holmen Pedersen.
 
For yderligere information:
Kædedirektør i MENY, Kenneth Holmen Pedersen, tlf: 4199 3546

 Ostehandler, MENY Hørsholm, Allan Freese, tlf: 4516 0273
  

Om MENY
MENY er Danmarks fødevaremarked og er ejet af Dagrofa. MENY kæden introducerer et koncept
med stærkt fokus på specialiteter, ferskvarer og god, faguddannet betjening. MENY har markedets
største varesortiment - både til hverdag og fest - og byder på en kærkommen fornyelse i
dagligvarehandlen herhjemme. Kæden har 118 butikker i Danmark, heraf 13 særlige MENY Gourmet-
butikker, og beskæftiger godt 5.500 medarbejdere.
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Meny, Pressemeddelelse

 

  

 

 

  

 

 

  

MENY har både Danmarks bedste slagterafdeling og
bedste mejeriafdeling
 

 

  

Intet mindre end to gange var fødevaremarkedet MENY på scenen, da Landbrug & Fødevarer
uddelte priser til Danmarks bedste supermarkeder.
 

 

  

 

 

  

Landbrug & Fødevarer har netop uddelt årets mest prestigefyldte priser til fødevarebranchen. Det
skete ved Fødevaredagen 2017 på Hindsgavl Slot ved Middelfart. MENY var flot repræsenteret med
nomineringer i alle tre kategorier; Slagterprisen, Mejeriprisen og Frugt- og grøntprisen.

  
MENY endte med at løbe med hele to af de eftertragtede fødevarepriser. Og det var en glad
kædedirektør, der så til, da MENY modtog priserne.

  
"MENY er et fødevaremarked og baseret på drømmen om at skabe en fantastisk indkøbsoplevelse
for vores kunder. Den drøm er helt uopnåelig uden dygtige MADarbejdere i vores butikker. Sidste år
lykkedes det MENY at tage alle tre fødevarepriser og jeg er stolt over, at MENY igen i år har været
nomineret til alle tre priser - ovenikøbet med fire butikker. Alle har repræsenteret MENY på
allerfornemste vis, og jeg er imponeret over dem allesammen. At vi så ovenikøbet kan hive to priser
hjem i år er en fantastisk præstation og en stor anerkendelse af både MENY Hellerup og MENY
Hørsholm, siger kædedirektør Kenneth Holmen Pedersen.
 
Et kæmpe skulderklap til hele teamet
Slagtermester Søren Rasmussen fra MENY i Hellerup var meget stolt over at have vundet den
eftertragtede pris.

  
“Det er selvfølgelig helt fantastisk og en stor ære. Bare det at blive nomineret har været stort, men at

 

vi vinder er et kæmpe skulderklap til hele teamet, som jeg naturligvis er meget stolte af. Jeg er jo blot
en slags fodboldtræner, men de er spillerne, der udfører det gode stykke arbejde i hverdagen.
Derudover er det fantastisk at være i en kæde som MENY, med frihed under ansvar, hvor man har
mulighed for at gøre en forskel for at ligge i spidsen i dagens detailmarked,” fortæller
slagtermesteren.

  
Elsker at tilfredsstille den kræsne forbruger

 Ostehandler Allan Freese i MENY Hørsholm var også beæret over den fornemme anerkendelse.
  

“Det er bare virkelig fedt og rart med noget anerkendelse i forhold til det, vi render og laver i
hverdagen. Vi elsker at tilfredsstille den kræsne forbruger ved at levere friske varer af høj kvalitet, og
at det bliver bemærket, gør os alle glade. Derudover er det fedt at være et sted, hvor man kan få
udlevet sin passion med frie rammer til at skabe et godt sortiment,” konstaterer ostehandleren og
fortsætter:
 
“Vi leverer gode produkter til kunderne. Derudover ligger det i butikkens DNA at være innovative og
nysgerrige. Det skaber en løbende udvikling, og gør, at vi hele tiden kan imødekomme kundernes
efterspørgsel samt krav,” fortæller ostehandler Allan Freese.

  
For yderligere information:
Kædedirektør i MENY, Kenneth Holmen Pedersen, tlf: 4199 3546

 Slagtermester, MENY Hellerup, Søren Rasmussen, tlf: 2077 8087
Ostehandler, MENY Hørsholm, Allan Freese, tlf: 4516 0273
 
Om MENY
MENY er Danmarks fødevaremarked og er ejet af Dagrofa. MENY kæden introducerer et koncept
med stærkt fokus på specialiteter, ferskvarer og god, faguddannet betjening. MENY har markedets
største varesortiment - både til hverdag og fest - og byder på en kærkommen fornyelse i
dagligvarehandlen herhjemme. Kæden har 118 butikker i Danmark, heraf 13 særlige MENY Gourmet-
butikker, og beskæftiger godt 5.500 medarbejdere.
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FB, Landbrug & Fødevarer



MEJERIPRISEN 2017

September
mejeri.dk



MEJERIPRISEN 2017

September
Frederiksborg Amts Avis
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mælken.dk
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Thisted Dagblad
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Jyllands Posten, Berlingske, Politiken
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FB, Rema 1000
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Oktober
Meny, facadebanner og plakat

Danmarksmestre 
i det, vi elsker–––––

MENY Hørsholm 
vinder Mejeriprisen 
2017

MENY Hellerup 
vinder Slagterprisen 
2017

MENY Hørsholm vinder  
Mejeriprisen 2017

Danmarksmester 
i det, vi elsker–––––
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Meny tilbudsavis
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Januar 2018
Meny tilbudsavis



Landbrug & Fødevarer
Axelborg, Axeltorv 3
1609 København V

T +45 3339 4000
F +45 3339 4141

E vkr@lf.dk
W www.goderaavarer.dk


