
MEDIEOMTALE
SLAGTERPRISEN

2017



Danmarks bedste slagtere 

Slagterprisen blev igen i 2017 uddelt til dygtige fagfolk i de to kategorier - ”Slagtere i supermarkeder” og 
”Privatslagtere” - og stoltheden var stor, da vinderne blev hædret den 26. september på Hindsgavl Slot i 
Middelfart. En kåring, som foregik på Fødevaredagen med hele fødevarebranchen som tilskuere. 

Slagterprisen handler om at højne fagligheden og motivationen til at tænke nyt og løfte kødkategorien, 
og fremme salget af kvalitetskød. Formålet med prisen er at anerkende de slagtere, der går forrest. Til 
glæde for forbrugerne og branchen. Prisen uddeles af Landbrug & Fødevarer, og siden den blev stiftet 
ved årtusindeskiftet har 27 slagtere modtaget prisen. Slagterprisen til landets bedste supermarkeds- og 
privatslagtere uddeles igen i 2018. 

Vi har i denne medieomtalerapport samlet presseomtale om Slagterprisen 2017. Ifølge en Infomedia-
analyse beløber Slagterprisens samlede annonceværdi sig til +0,83 mio. kr. Annonceværdien er beregnet 
ud fra den tilsvarende værdi som en annonce i det pågældende medie ville have kostet. 

God læsning. 

Vickie Enné Ryge
Chefkonsulent 
Landbrug & Fødevarer

Prisen er finansieret af Svineafgiftsfonden og Kvægafgiftsfonden.



KRITERIER

Juryen kigger bredt på slagterens faglighed, udtryk og salg. Det er altså ikke nok at være en dygtig 
håndværker – kundeservice og præsentation vægtes også højt. Juryen forholder sig til en række 
punkter, som hver især vægter i den samlede vurdering. 

HÅNDVÆRK – VÆGTER 50 PROCENT I DEN SAMLEDE VURDERING
• Slagterens faglige og professionelle niveau fra håndtering af produkter til tilberedningsmetoder, 

herunder pålægsprodukter, nytænkte løsninger og hygiejne
• Evt. efteruddannelse for at holde den høje standard
• Redegørelsen for kvalitet i forhold til racer, opvækst, modning/krogmodning og tilberedning
• Kvaliteten af både kød og tilbehør for at sikre kunden et godt resultat på tallerkenen
• Evt. signaturprodukt

SORTIMENT OG SPACE MANAGEMENT – VÆGTER 25 PROCENT I DEN SAMLEDE VURDERING
• Et sortiment med dybde (forskellige udskæringer/indmad) og bredde (forskellige kødtyper), som 

inspirerer kunden
• Udfordring af kunderne på sortiment og fokus på forbrugertrends, fx convenience
• Differentieret sortiment, der appellerer til hverdag eller weekend
• Redegørelsen for til- eller fravalg af økologi, lokale råvarer og varer i sæson
• Tilgængelig information om kødets oprindelse, og slagterens begrundelse for sit sortiment

KUNDEN I CENTRUM – VÆGTER 25 PROCENT I DEN SAMLEDE VURDERING
• Højt serviceniveau med synlig slagter og kunden i centrum
• Evnen til at hjælpe til kundens planlagte køb (Ease to shop)
• Dygtigt og differentieret personligt salg, med fokus på opsalg, mersalg og krydssalg
• Gastronomisk indsigt med korrekte tilberedningsanvisninger og tanke på hele måltider
• Slagteren kan dokumentere vækst i sin afdeling/butik (index eller anden dokumentation)

Glad Smiley fra Fødevarekontrollen er en betingelse!

Efter nomineringen får alle nominerede besøg af en anonym person (mystery shopper), for at juryen 
kan få dokumentation for kundeoplevelsen i afdelingen/butikken.

Juryen er naturligvis opmærksom på, at vilkårene og mulighederne ikke er identiske i 
dagligvarebutikkernes slagterafdelinger og hos privatslagtere. Det tager den højde for i sin vurdering. 

JURY
Sabina Christensen, Key Account Manager, Danish Crown Pork Danmark 
Henrik Andersen, konsulent, Danish Crown Beef 
Ralf Eg Sørensen, Key Account Manager, Tican Food 
Remi Wideking, Purchasing Manager, Coop Danmark Food 
Benny Jepsen, ferskvarechef, Dagrofa 
Christian Friis, faglærer, ZBC, Roskilde, Slagteriskolen 
Vickie Enné Ryge, chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer



VINDER I KATEGORIEN SUPERMARKED 
Slagtermester Søren Rasmussen

MENY Hellerup 

Kommentar fra vinder: ”Det er en lang rejse, vi har været på. Prisen er jo til hele 
holdet; der står et fantastisk personale bag, hvor jeg egentlig mere fungerer som en 

fodboldtræner, der får hver af dem til at yde det optimale.”

VINDER I KATEGORIEN PRIVATSLAGTERE
Slagtermester Palle Christensen

Slagter Frimann, Roskilde 

Kommentar fra vinder: ”Jeg har mange at takke for den her flotte pris. Først og fremmest 
mit personale, som jeg elsker meget højt, dernæst mine kunder – foruden dem, var det 
jo slet ikke muligt at stå her i dag. Og endelig dem, der har indstillet os; det er både min 

kone og jeg meget taknemmelige for.” 

ØVRIGE NOMINEREDE 

Supermarked
Slagtermester Christian Hansen, Salling Super, Aarhus

Slagtermester René Højer, MENY Grenaa  

Slagtermester Daniel Jensen, Kvickly Vericentret, Risskov

 
Privatslagtere

Slagtermester Marco Hellerup, Slagteren i Højslev
Slagtermestrene Bjarke og Mark, Slagter-Riget, Aarhus

Slagtermester Bent Lilholm, Slagter Lilholm, Rødovrecenteret 
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Februar
goderaavarer.dk
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Februar
goderaavarer.dk
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Februar
lf.dk
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Februar
lfintern.dk
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Februar
dhblad.dk
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Februar
danishcrown.dk
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Februar
fodevarefokus.dk



SLAGTERPRISEN 2017

Februar
foedevaremagasinet.dk



SLAGTERPRISEN 2017

Februar
foodwire.dk
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Februar
retailnews.dk



SLAGTERPRISEN 2017

Marts
fodevaremagasinet.dk



SLAGTERPRISEN 2017

Marts
landbrugsavisen.dk



SLAGTERPRISEN 2017

Marts
lfbusiness.dk



SLAGTERPRISEN 2017

Marts
Skive Folkeblad



SLAGTERPRISEN 2017

Marts
saebyavis.dk



SLAGTERPRISEN 2017

Marts
Dansk Handelsblad
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Marts
LinkedIn, Landbrug & Fødevarer
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April
Fødevaremagasinet
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April
goderaavarer.dk
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April
goderaavarer.dk
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April
lf.dk
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April
FB, Slagterriget
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April
FB, Slagteren i Højslev
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April
FB, Slagter Frimann
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April
Slagter Lilholm, mmc-rc.dk
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April
Slagter Lilholm, mmc-rc.dk
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April
FB, Slagterriget
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April
danishcrown.dk



SLAGTERPRISEN 2017

April
fodevarefokus.dk



SLAGTERPRISEN 2017

April
landbrugnet.dk, Nord, Syd, Øst, Fyn, Effektivt Landbrug



SLAGTERPRISEN 2017

April
retailnews.dk
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April
Skive Folkeblad
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April
fodevarefokus.dk nyhedsbrev
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April
foedevaremagasinet.dk
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April
FB, Meny Grenaa
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April
FB cover, Slagteren i Højslev
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April
dhblad.dk
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April
DRP4, Østjylland



SLAGTERPRISEN 2017

April
Super Avisen
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April
Dansk Handelsblad
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Maj
FB, Meny Rotunden Hellerup



SLAGTERPRISEN 2017

Maj
Fødevaremagasinet



SLAGTERPRISEN 2017

Maj
lf.dk
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Maj
Butikslederen
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Maj
FB, Landbrug & Fødevarer
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Maj
Roskilde Avis



SLAGTERPRISEN 2017

Juni
Meny Grenaa
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Juli
FB, Højslev Slagteren
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August
FB, Slagterriget
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August
FB, Slagterriget
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September
fodevarefokus.dk



SLAGTERPRISEN 2017

September
goderaavarer.dk



SLAGTERPRISEN 2017

September
lf.dk
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September
lf.dk
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September
FB, Landbrug & Fødevarer
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September
LinkedIn, Dagrofa



SLAGTERPRISEN 2017

September
dhblad.dk
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September
FB, Slagter Frimann
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September
danskeslagtermestre.dk
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September
Lokal pressemeddelelse Hellerup

 

  

 

 

  

 

 

  

MENY i Hellerup har Danmarks bedste slagterafdeling
 

 

  

Slagterafdelingen i MENY Hellerup modtog den eftertragtede pris som årets slagterafdeling, 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 slagterafdeling 2017 ligger i MENY Hellerup. Slagtermester Søren Rasmussen var
selv på scenen for at modtage prisen.

  
“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,” kommer det fra den
storsmilende slagtermester.

  
Det er en fantastisk præstation

 Det var en glad kædedirektør, der så til mens slagtermesteren fra MENY i Hellerup modtog den
eftertragtede slagterpris.

  
“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 Renés vegne over den flotte pris. Det er en anerkendelse af både ham, og
hans afdeling MENY i Hellerup. MENY er et fødevaremarked, som er baseret på drømmen om, at
skabe en fantastisk indkøbsoplevelse for vores kunder. Og det gør MENY i Hellerup. 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

 Slagtermester, MENY Hellerup, Søren Rasmussen, tlf: 2077 8087
  

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.
 

  

 

 

  

 

 

  

MENY
KÆRUP INDUSTRIVEJ 12
4100 RINGSTED
 

Vis i browser
 

Afmeld udsendelser
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Pressemeddelelse Meny

 

  

 

 

  

 

 

  

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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September
FB, Slagter Frimann
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September
FB, Alt om oksekød
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September
FB, Alt om oksekød
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September
Dagbladet Roskilde
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September
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September
FB, Den magiske Gris
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September
FB, Den magiske Gris
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September
FB, Landbrug & Fødevarer
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September
FB, Landbrug & Fødevarer
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September
detailfolk.dk
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September
paperboy.dk
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September
FB, Slagter Frimann
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September
sn.dk
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September
tv2lorry.dk



SLAGTERPRISEN 2017

September
TV2 Lorry
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September
dsk.dk
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September
Friland nyhedsbrev
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September
friland.dk
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September
FB, Slagterfrimann
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September
Jyllands Posten, Berlingske, Politiken
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September
Søndagsavisen



SLAGTERPRISEN 2017

September
dhblad.dk
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September
Dansk Handelsblad
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September
FB, Slagter Frimann
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Oktober
Facadebanner, Meny

Danmarksmestre 
i det, vi elsker–––––

MENY Hørsholm 
vinder Mejeriprisen 
2017

MENY Hellerup 
vinder Slagterprisen 
2017
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Oktober
Plakat, Meny Hellerup

MENY Hellerup vinder 
Slagterprisen 2017

Danmarksmester 
i det, vi elsker–––––
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Oktober
Fødevaremagasinet
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Oktober
Fødevaremagasinet
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Oktober
Fødevaremagasinet
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Oktober
fodevarefokus.dk
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Oktober
viborher.dk/paperboy
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Oktober
Paperboy
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Oktober
Roskilde Avis
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Oktober
Roskilde Avis
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Oktober
FB, Meny
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November
Meny tilbudsavis
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November
sn.dk
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November
LinkedIn, Karin Frøidt
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December
Roskilde Avis
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December
FB,Slagter Frimann



Landbrug & Fødevarer
Axelborg, Axeltorv 3
1609 København V

T +45 3339 4000
F +45 3339 4141

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


