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KIWI ”all in” på fersk dansk kylling
Discountkæden KIWI vil fremover udelukkende have fersk, dansk kylling i køledisken.
Forbrugerne efterspørger gode, danske fødevarer – fra grønt til fersk kød. Derfor vælger
discountkæden KIWI nu at satse 100 procent på fersk kylling fra Danmark.
Dermed tager discountkæden endnu et konkret skridt til fordel for de danske fødevarer i den
indsats som Dagrofa, der ejer KIWI, søsatte sidste efterår.
”Vi har fin fremgang i salget af fersk, dansk kylling, hvor vi ser tocifret salgsvækst i øjeblikket. Det
fortæller os, at vi har nogle produkter, som forbrugerne finder rigtig interessante. Det falder
meget godt i tråd med de generelle forbrugertendenser, hvor stadig flere foretrækker
danskproducerede fødevarer. Vi vil gerne understøtte denne udvikling og på den måde hjælpe
både producenterne og forbrugerne på vej”, siger Carsten Hansen, kædedirektør i KIWI.
Med satsningen på en køledisk, hvor forbrugerne nu alene finder danskproduceret i genren fersk
kylling følger KIWI den linje, som discountkæden har lagt med sit samarbejde med
Himmerlandskød på okse- og kalvekød. Her får forbrugerne i dag hakket kød, bøffer og stege fra
danske dyr - opdrættet og slagtet i Danmark.
Dagrofa, som ud over KIWI også driver kæderne SPAR, MENY, Min Købmand og Let-Køb, har netop
afsluttet en seks måneder lang indsats for at øge salget af danske fødevarer i butikkerne.
Under overskriften ”Du køber – vi gi´r” sendte fødevarekoncernen 50 øre retur til de danske
producenter, når forbrugerne købte særligt mærkede varer. I alt sendte Dagrofa 1,5 millioner
kroner tilbage til producenterne.
Yderligere information
Kontakt kædedirektør i KIWI, Carsten Hansen, mobil 2541 2650.
Om KIWI
KIWI er danskernes grønne, lokale discountbutik. I dag findes 95 KIWI discountbutikker i Danmark – herunder Danmarks
største discountbutikker med bl.a. KIWI Bøsbrovej i Randers. KIWI er den førende dagligvarekæde, når det kommer til
energi- og miljøvenlige butikker. I januar 2015 blev KIWI den første discountkæde i Danmark til at få tildelt
Svanemærket og KIWI er i dag den kæde, som har flest svanemærkede butikker i Danmark. KIWI er ejet af Dagrofa og
beskæftiger ca. 2.400 medarbejdere i Danmark. Som et særligt tilbud i discountmarkedet har KIWI et fordelsprogram
med KIWIkort. Læs mere: www.kiwi.dk.

