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Frederiksberg-butik Danmarksmester i frugt og grønt
Frugt- og grøntafdelingen i REMA 1000 på Rosenørns Allé er Danmarks bedste blandt alle landets
discountbutikker. Butikken er netop blevet kåret af en jury bestående af Landbrug & Fødevarer, DLG Food
og Dansk Gartneri.
Det bugner af frisk frugt og grønt allerede ved indgangspartiet til REMA 1000 på Rosenørns Allé. Ingen tvivl
om, at frugt og grønt har højeste prioritet i butikken ved Forum og netop prioriteringen, præsentationen og
friskheden af frugt og grønt i butikken har overbevist juryen om, at butikken er landets bedste i
discountkategorien.
- I REMA 1000 starter fornemmelsen allerede ved indgangen. Fornemmelsen af, at her er en butik, der vil
frugt og grønt. Det fortsætter ind i vindfanget, hvor øjet fanges af ikke bare et par æbler og lidt grønt, men
en væg fyldt med sæsonaktuelle frugter og grøntsager, siger Lærke Kirstine Lund, jurymedlem og
markedskonsulent i Landbrug & Fødevarer.
Stor opmærksomhed på friskhed, lokale råvarer, økologi og den gode kundeoplevelse, er nogle af de
parametre der afgjorde, hvem der skulle modtage Frugt- og Grøntprisen 2014. Alle disse kvaliteter og
meget mere, fandt juryen hos REMA 1000 på Rosenørns Allé. Der var tre nominerede i kategorien, men
juryen var ikke i tvivl, efter de havde været på besøg i de tre butikker.
Friskhed fra morgen til aften
Købmand i REMA 1000 Kenneth Holde og hans team er pavestolte over prisen – ikke mindst fordi det
kræver en stor indsats at give kunderne friske og indbydende grøntsager og frugter hver eneste dag fra
morgen til aften.
- Jeg er super glad og stolt over, at vi har vundet prisen, da frugt og grønt er en central og vigtig del i hele
REMA 1000s koncept. Frugt- og grøntafdelingen betyder meget for, hvordan kunderne ser på butikken, så
det er så rart at føle, at man får anerkendelse for sit arbejde, siger købmand Kenneth Holde fra REMA 1000.
Landbrug & Fødevarer har sammen med DLG Food og Dansk Gartneri skabt Frugt- og Grøntprisen, der for
første gang er blevet uddelt.
Om REMA 1000
REMA 1000 er en landsdækkende discountkæde med fokus på kvalitet til lave priser. Under overskriften Discount med
holdning arbejder REMA 1000 ud fra det tankesæt, at det er muligt at have en klar holdning til varernes kvalitet
samtidig med, at varerne sælges til discountpris. Blandt REMA 1000s mærkesager er kampen mod madspild,
samarbejdet med Kræftens Bekæmpelse og udviklingen af økologien i samarbejde med Gram Slot. REMA 1000 er
medlem af Dansk Initiativ for Etisk Handel og har flere fairtrade mærkede varer i sortimentet. Som den eneste kæde
herhjemme har REMA 1000 en målsætning om at indføre 100 % certificeret palmeolie i kædens egne varer inden
udgangen af 2015. REMA 1000s butikker er drevet efter en franchisemodel med selvstændige, lokalkendte købmænd i
spidsen for den enkelte butik. REMA 1000 har i alt 257 butikker fordelt over hele landet (oktober 2014).
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