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Julen er i al fald lige rundt om hjørnet, og det samme 
er and, flæskesteg, medisterpølse, rødkål og alle de 
andre godter, der hører til højtiden. 

Butikkerne pyntes, der hænges julepynt op og den 
dertilhørende musik fylder højtalerne. ”It’s the most 
wonderful time of the year” lyder igen og igen og... Og 
så en hel masse gange efter det. 

Selvfølgelig er julemusikken uundgåelig, ja den er i 
virkeligheden uundværlig, men for medarbejderne i 
detailhandlen kan den også blive ulidelig.

Det emne har vi belyst i denne udgave, hvor vi har 
talt med Simon Kirk Nissen, partner i firmaet musik 
i butikkerne, der fortæller at de ansatte i butikkerne 
er målbart mere stressede i juletiden. Ikke bare fordi 
det er en tid med trængsel og alarm, men fordi de 
underbevidst bruger en masse energi på ikke at lytte 
til de evigt repeterende julenumre. Heldigvis er der 
dog råd for den problematik.

For de der står i butikkerne, og skal tage hånd om 
klager over stigende marcipanpriser, ødelagte 
rødvinsflasker og udsolgt sovsekulør, er der ingen 
tvivl om, at julen ikke er lutter brunekager, hvilket 
kan smitte af på serviceringen af kunderne.
 

Ifølge en undersøgelse fra Business Danmark har 
kun 28% af de handlende oplevet en ekstraordinær 
kundeservice i detailhandlen. Jens Neustrup, 
landsformand i Business Danmark mener det skyldes 
forkert ledelse af medarbejderne, at så få har oplevet 
gode serviceoplevelser.

Selvom ikke alle er enige i ræsonnementet, er det 
måske ikke helt ved siden af, hvis man i julemåneden 
tager sig lidt ekstra af sine ansatte og sine 
medarbejdere. Vi vil i hvert fald opfordre til at give 
medarbejderne og kollegaerne et par opmuntrende 
ord, også når dagene er mest hektiske.

Eller måske servere et stykke kransekage, som 
det der er blevet testet i denne udgave. For der er 
selvfølgelig igen blevet testet i stor stil. Lige fra vin 
til øl og kransekage, ligesom vi har været ude i det 
danske land og kigge på butikker og bacon. Det kan 
kun blive en god jul.

Og når vi er tilbage ved julen, vil vi her fra redaktionen 
slutte af med at ønske alle læsere, annoncører og hele 
branchen en rigtig glædelig jul, samt et godt nytår. 
Dette er årets sidste udgave af Super Avisen. Vi er 
stærkt tilbage i det nye år med nye historier og test 
fra og til detailhandlen.

Nu falder julesneen hvid
Eller måske kommer der blot noget slud.

Morten Larsen,
Super Avisen
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”Det er et godt navn” siger Simon Kirk 
Nissen i telefonen. Det er ikke til at se 
hans mimik gennem de trådløse kanaler, 
men alligevel fornemmer man en munter 
tone i hans stemme. For det er et godt 
navn. Musik i Butikkerne er navnet 
på han og hans partner Henrik Sands 
firma der gør netop det. Laver musik  
til butikkerne.

”Kort fortalt, så handler det om, at 
forskning viser hvordan musik påvirker 
mennesker og hvordan man målrettet 
kan påvirke sine kunder gennem den 
musik, man spiller i sin butik” fortæller 
han om firmaet.

Selvom scenariet om en musicallignende 
butik med kunder der danser i takt rundt 
om pastinakker og chokoladebarer er nok 
så morsomt, er det ikke syngende kunder 
i Grand Jeté hen over kølediskende, der  
er konceptet. 

Konceptet er, at man ved hjælp af nøje 
udvalgt musik, kan få sine kunder til  
at bevæge sig på en bestemt måde 
gennem butikken og desuden række ud 
efter bestemte varer, fortæller Simon 
Kirk Nissen. 

Hjernen og musikken
Simon Kirk Nissen arbejdede oprindeligt 
i markedsføring og som musikproducer, 

men var blevet træt af at han ikke havde 
nogen konkrete fakta at forholde sig til. 

”Jeg var rigtig træt af at man ikke kunne 
snakke objektivt omkring musik, men 
kun ud fra en mavefornemmelse”, 
fortæller han. Derfor begyndte Simon 
Kirk Nissen at læse forskning omkring 
forholdet mellem musik og mennesker 
og stødte på den måde på detailhandlen. 
Ifølge studier fra det meste af verdenen 
viste det sig, at det var muligt at påvirke 
sine kunder gennem valget af musik.

”Hjernen påvirker vores bevægelses-
center direkte, og forskerne fandt ud af, 
hvis man satte tempoet ned, kunne man 
fx få folk til at blive længere i butikken” 
fortæller Simon Kirk Nissen. Man fandt 
ydermere ud af, at særligt triste, rolige 
numre havde en tendens til at få kunderne 
til at blive endnu længere, uddyber han.

En vinhandel havde ligeledes forsøgt sig 
med at spille henholdsvis pop og klassisk 
musik. Det viste sig, at mens popmusik 
ingen effekt havde, fik den klassiske 
musik kunderne til at købe dyrere vine. 

”Det er fordi, vores hjerne godt kan lide, 
når tingene passer sammen” fortæller 
Simon Kirk Nissen. Samtidig undskylder 
han, hvis alt det med hjernen bliver  
lidt langhåret. 

”Hjernen skal tage stilling til millioner af 
indtryk hele tiden. Jo nemmere vi kan få 

hjernen til at se en sammenhæng mellem 
musik og vare, jo mere tilbøjelig vil 
kunden være til at købe varen, da det får 
hjernen til at slappe af.” forklarer han. 

I en anden vinhandel undersøgte man 
ligeledes sammenhængen mellem musik 
og køb, fortæller Simon Kirk Nissen. 

”Der blev sat to vine til salg. En fransk 
og en tysk, men de var udover det så godt 
som ens.” Herefter spillede butikken 
fransk eller tysk musik, og alt efter 
hvilken musik der blev spillet, købte 
omkring 70% af kunderne den vin der 
passede til musikken. 

Det vigtigste er personalet
Simon Kirk Nissen mener dog, der er 
langt mellem snapsene, og altså de der 
formår at spille den rigtige musik i de 
danske detailhandler. ”Det er fint nok 
man fylder tomrummet ud, så man ikke 
lægger mærke til, at køledisken snurrer 
og sådan noget, men udover at det koster 
penge i KODA afgift at spille radio, så 
har det bare heller ikke nogen effekt” 
fortæller han. 

Simon Kirk Nissen anderkender dog også 
at det er sværere for supermarkederne, 
da de skal favne meget bredt i forhold til 
specialbutikkerne. Han foreslår derfor at 
man undersøger kundeflowet. 

”Det nytter jo ikke noget at spille pumpet 
musik når det ældre segment er ude at 

handle, fredag eftermiddag ville det til 
gengæld give mening”.

Udover at det er en udgift snarere end  
en gevinst blot at spille vilkårlig 
popmusik, så har det også en mærkbar 
effekt på personalet.

”Musik i Butikkerne laver en playliste som 
der er nok numre på, så det ikke kommer 
til at genere personalet.” fortæller Simon 
Kirk Nissen. ”Der er lavet studier af hvor 
stresset personalt bliver af gentagende 
musik,  fordi de faktisk skal undgå at lytte 
til musikken.”
 
Netop derfor spiller Musik i Butikkerne 
omkring 400 numre der kører i rotation. 
Det svarer ifølge Simon Kirk Nissen, til 
omkring det dobbelte af en almindelig 
radiostation, og Musik i Butikkerne håber 
dermed på, at ændre butiksoplevelsen 
for både kunder og personale. 

Musik der kan meget mere end at overdøve 
en summende køledisk

Musik i 
Butikkerne

Anna Kraglund,
Super Avisen

Af: Anna Kraglund, Super Avisen

ARTIKEL
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Kransekage fra 
GuldBageren

Familien Nielsen:
Den har en mild duft af marcipan og konsistensen 
er blød - perfekt bagt. Smagen er igen marcipan og 
også god smag af mandel. En god appetitvækker 
og friskt stykke kransekage. 

Familien Carl Nielsen:
Der er en kransekage som vi ville forestille os, med 
lukkede øjne: God duft af marcipan, blød og rund 
konsistens og en smag der opfylder, hvad duften 
har lovet. God klassisk marcipan. 

Familien Mikkelsen:
Duften er ikke den mest kraftige, men smagen 
opvejer det klart, hvilket er lækkert. Konsistensen 
er blød og frisk og der er en god aroma af mandel.

Familien Klein:
Vi er i den klassiske ende her, hvilket ikke skal 
opfattes som andet end godt. Den lover ikke mere 
end den kan holde og det er et lækkert stykke 
traditionelt stykke kransekage. 

Familien Mathiasen:
Nogle kransekager har det med at være tørre og 
hårde at tygge i. Det er ikke tilfældet her, hvilket 
vi helt klart synes om. Passer godt til et glas 
champagne eller andre former for tørre bobler.

Almindelig kransekage

Familien Nielsen:
Det leder næsten tankerne hen på marcipanbrød 
når man smager det her stykke. Lidt anderledes og 
meget lækkert. 

Familien Carl Nielsen:
En rigtig lækker cremet indbydende sag. 
Marcipansmagen er stadig med, konsistensen 
er blød og duften giver flere forskellige indtryk. 
Et godt resultat af en måske lidt anderledes 
kransekage end hvad vi ellers kender.

Familien Mikkelsen:
Dette stykke adskiller sig fra de andre stykker, idet 
udseende er anderledes end hvad vi ellers kender 
som kransekage. Man får straks lyst til at smage. 
Marcipansmagen er tonet mere ned her, hvilket 
passer godt til os. Det var et godt stykke.

Familien Klein:
Cremen på toppen har givet smag såvel som syn 
et løft. Der er en god balance i smagsindtrykket 
og det er meget delikat. Duften er også frisk med 
skøn duft af nougat lignende creme.

Familien Mathiasen:
Det er virkelig dejligt med to konsistenser der 
mødes på denne måde. Næsten helt konfektagtigt. 
Vi kunne godt finde på at supplere den klassiske 
kransekage med et stykke af dette. Det giver noget 
andet og stadig meget lækkert sødt.

Kransekage med chokolade

(Gns. 3,75)

(Gns. 4,10)

SUPER
PRODUKT

SUPER
PRODUKT

SMAGSTEST

Kransekage er for mange et fast indslag til nytårs- 
aften. Superavisens testpanel har smagt på tre  
forskellige varianter i denne udgave, og der er  
begejstring at spore. Vinderen af testen blev kranse-
kagen med  chokolade. Redaktionen ønsker tillykke. 
Læs uddrag af familiernes kommentarer herunder.

HALL OF
FAME

Familien Nielsen:
Dette stykke kransekage er mindre sødt end 
det neutrale stykke, men stadig meget lækkert. 
Næste gang må vi smage det til et glas champagne. 
Konsistensen er mere blød end den neutrale og det 
glider meget nemt ned. Lækkert.

Familien Carl Nielsen:
Det smager som hjemmebag og nougat smagen 
gør at man lige må have et stykke mere. Det kunne 
godt være et nyt element kl. 00:00 d. 31. december, 
som supplement til den normale kransekage.

Familien Mikkelsen:
Marcipan duften træder stadig godt i karakter,  
men nu har smagen også fået selskab af nougat.  
Det fungerer. Ville fungere godt til en tør 
mousserende vin.

Familien Klein:
Dette stykke er endnu bedre. Et næsten 
genialt element med nougat i midten. Gør 
helhedsoplevelsen endnu større og det samlede 
smagsbillede er et velstemt stykke kransekage.

Familien Mathiasen:
Skorpen virker her til at være lidt mere bagt end 
den klassiske kransekage. Det passer dog godt 
sammen med det bløde indeni. Nougaten giver 
godt modspil til marcipan smagen. For vores skyld 
kunne der godt have været endnu mere nougat.

Kransekage med nougat

(Gns. 3,90)

SKALA:

1  = KUNNE VÆRE BEDRE
2 = ACCEPTABEL
3 = GOD
4 = MEGET GOD
5 = FREMRAGENDE

 
Gennemsnitskarakter 
på 3 og over udløser 
et Super Produkt. 

Gennemsnitskarakter 
på 4 og over udløser 
et Hall Of Fame.
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Undersøgelsen, der blev foretaget 
mellem maj og juni 2018, viser, at 28% 
af de adspurgte indenfor det sidste 
år har oplevet en ekstraordinær god 
kundeoplevelse. 

Af de 28%, der havde oplevet god 
kundeservice i Business Danmark 
undersøgelsen, svarede 58%, at et 
imødekommende og venligt personale 
lå til grund for den gode oplevelse, mens 
49% svarede at de fik god rådgivning. Det 
var i undersøgelsen muligt at vælge flere 
svarmuligheder. 

Undersøgelsen viser desuden, at 72% 
af de adspurgte kunne finde på at 
anbefale en virksomhed efter en god 
kundeoplevelse, mens 73% decideret har 
undladt at handle hos en forretning, hvor 
de har haft en dårlig kundeoplevelse. 

Jens Neustrup Simonsen, landsformand 
for Business Danmark, udtaler i den 
pressemeddelelse der blev udsendt i 
forbindelse med undersøgelsen, at ”Det 
er simpelthen ikke godt nok, at en så stor 
del af danskerne har fravalgt en butik, 
fordi dens kundeservice var for dårlig. 
Et så højt tal peger desværre på, at vi har 
et generelt problem med kundeservicen 
her i landet”.

Undersøgelsen er foretaget med lidt over 
1000 deltagende danskere i alderen 18-75 
år, der er udvalgt repræsentativt i forhold 
til alder, køn, religion og uddannelse. 

Hvor er det, det går galt?
Ifølge Jens Neustrup er det lederne i 
detailforretningerne, der ligger til skyld 
for den uimponerede servicetilfredshed 
hos de danske kunder. ”Langt 
hovedparten af købsoplevelserne skabes 
af virksomheden selv […]. Studier af 
fremragende servicevirksomheder har 
afdækket en markant sammenhæng 
mellem kundetilfredshed og 
medarbejdernes tilfredshed og ikke 
mindst trivsel i jobbet og arbejdsglæde 
ved at have og udføre det”, siger han. 

Med bevidstheden om disse studier, 
mener Jens Neustrup dermed at 
kunne pege fingeren mod de ledende 
kræfter i detailhandlen. ”Lederne i 
detailforretningerne har bag økonomiske 
KPI’er glemt, hvad det vil sige at drive 
en forretning baseret på kundernes 
købsoplevelse”, udtaler han.

For at kunne forbedre servicen i 
detailhandlen mener Jens Neustrup 
derfor, at man netop bør starte 
med ledelsen. Han mener, at den 
ledelsesmæssige indsats skal fokuseres 
på at sikre, at alle medarbejdere er sikre 
på hvad der forventes af dem. ”[…]det 
handler om at sikre medarbejdernes 
muligheder for at være en succes […], 
at de ved hvordan de forventes at løse 
situationer, der må forventes at opstå 
i forbindelse med virksomhedernes 
kontakt med kunderne”, siger han og 
fortsætter, ”Derfor er det vigtigt, at 
medarbejderne oplever ledelsen være 
konsekvent”. Den ønskede adfærd skal 
altså både italesættes og støttes, og 

man skal dermed arbejde med det Jens 
Neustrup kalder anerkendende ledelse. 
”Sidst, men ikke mindst, vil arbejdet 
med at rekruttere medarbejdere baseret 
på deres service holdninger, normer 
og service værdier kunne fungere 
som grundlaget for, hvordan service 
ambitionen i virksomheden skal udleves 
i praksis”, afslutter han.

Hvis altså det overhovedet  
går så galt?
I 2016 lavede BT ligeledes en 
undersøgelse af serviceniveaet i butiks- 
og restaurationsbranchen med 4000 
respondenter, hvoraf 68% svarede 
at servicen i detailhandlen og på 
restauranter ikke var god nok. ”Så billedet 
har altså ikke ændret sig de sidste to år”, 
tilføjer Jens Neustrup for at fastslå at 
undersøgelsen har fat i et reelt problem.

Coop Danmarks informationsdirektør, 
Jens Juul Nielsen, er til gengæld ikke 
enig i Jens Neustrups kritik. ”Selv om 
alle vores butikker er selvbetjening, så 
arbejder vi systematisk med at forbedre 
oplevelsen for vores kunder”, fortæller 
han. I Coop foretager man, ifølge Jens 
Juul Nielsen, en kunde- og medarbejder-
tilfredshedsundersøgelse to gange om 
året i hver butik. På baggrund af denne 
gennemfører de konkrete forandringer 
for netop at løfte tilfredsheden. 

”Vi er helt enige i, at medarbejder-
tilfredshed er forudsætningen for  
kundetilfredshed – der igen er 
forudsætning for gode økonomiske 
resultater”, afslutter han. 

Rema 1000 finder det ikke passende for 
dem at kommentere på kritikken, men 
mener generelt at opleve at deres kunder 
er glade for serviceniveaet i butikkerne. 
Dertil er Rema 1000 netop blevet kåret 
som kæden med de mest tilfreds og 
loyale kunder i en undersøgelse foretaget 
af konsulenthuset Loyalty Group.

Business Danmark undersøgelsen 
vidner dog også om, at 33% af danskerne 
finder det overordnede serviceniveau i 
dagligvarehandlen højt eller meget højt, 
mens 45% finder det middel og 14% enten 
vurderer det til lavt eller meget lavt. 9% 
ved det ikke.

Man kommer 
langt med lidt 
venlighed
Undersøgelse fra Business Danmark kaster 
lys over hvordan det står til med servicen i 
den danske detailhandel.  

ARTIKEL

Af: Anna Kraglund, Super Avisen

Anna Kraglund,
Super Avisen
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Bagerbutikkerne landet over er under beskydning. 
De angribes blandt andet af bake off dej fra store 
producenter, som de leverer til supermarkeder, 
tankstationer og kiosker, og som i dag kan levere brød 
i en udgave, der er bedre end gamle dages knastørre 
brødudvalg. 

Brødet og kagerne fra de danske bagerbutikker er 
udelukkende resultatet af eget arbejde, hvor der 
både eksperimenteres og udvikles nye og spændende 
smagssammensætninger til glæde for kunderne. Super 
Avisen har talt med GuldBageren i Brøndbyøster og i 
Auning på Djursland for at høre nærmere om, hvordan 
de tackler den stadigt hårdere konkurrencesituation. 

100 pct. fokuseret
For GuldBageren i Brøndbyøster er der kun én vej: Du 
skal være 100 pct. fokuseret hver eneste dag. Man 
må ikke sælge noget, man ikke fuldt ud kan stå ved, 
fortæller bagermester Dorte Sørensen: ”Ved at give en 
god service er vi overbevist om, at mund-til-mund-

metoden virker og resulterer i endnu flere kunder. Men 
det er hårdt arbejde, og der er ikke plads til fejl. Ens 
produkter skal hele tiden være i orden, og man skal yde 
service, service og atter service. Vi skal jo adskille os fra 
tankstationen.”

Bagerbutikken ligger i et lokalområde i Brøndbyøster, 
hvor der er sparring fra mange faste kunder, man får 
et forhold til. ”Vi interesserer os for vore kunder og 
spørger gerne til forskellige ting som ferier og lignende. 
Det giver positiv feedback, da folk føler sig værdsat, når 
vi spørger til dem og for eksempel kan huske, hvor de 
var på ferie henne. Der er lidt landsbyagtigt herude på 
den gode måde,” siger Dorte. 

Bageren i Brøndbyøster er – naturligvis - stærke til brød 
og kager, og de er ikke bange for at prøve nye ting, når 
de skaber deres forskellige produkter. ”Vi tester gerne 
forskellige ting og ser, om det virker. Og så bager vi 
brød løbende i løbet af dagen, så man altid kan få frisk 
brød med hjem,” fortæller Dorte.   

Rene og friske råvarer
GuldBageren i Auning, der for nylig blev kåret til årets 
Guldbager, er meget bevidst om, hvordan han tilbereder 
sine ting, og hvad han putter i brødet. Som bagermester 
Brian Wulff forklarer: ”Mit brød er altid superfriskt. 
Vi bager flere gange om dagen i butikken. Og så går vi 
stærkt op i, at det er rene, friske råvarer, vi benytter. 
Der er ingen kemikalier i vores brød. Alle vore ting skal 
så vidt muligt være fri for e-numre, selvom der også 
findes sunde af slagsen. Industrien kommer en masse 
e-numre og andet i, for at tingene kan holde, men det 
gør vi altså ikke. Vi har kun frisk brød lavet af rigtige 
mennesker,” fortæller han. 

Generelt laver Brian alt selv fra bunden af. Det gælder 
f.eks. hans rugbrød, der er lavet på hans helt egen 
surdej. Desuden blander han selv sine frø og kerner til 
brødet. ”Det giver mange positive resultater. Sidste 
sommer havde jeg f.eks. fast besøg hver morgen 
kl. 04.00 af en mand, der har hørt om mine valg, og 
som gerne ville have brødet med fra Djursland til sin 
købmandsbutik, han midlertidigt forpagtede på en 
campingplads i Frederikshavn,” siger Brian 

Kræver mere tid
I Auningbutikken håndhæver de en række principper 
for bagning, som måske kræver lidt mere tid, men 
som ifølge Brian giver bonus i den sidste ende. ”Vores 
dej langtidshæver altid et koldt sted, og vi støder også 
en dej, så den bliver så fuld af smag som muligt. Vi er 
meget fleksible. Folk kan komme og bestille det brød og 
de kager, de lige nøjagtig ønsker,” slutter Brian.

Service og rene råvarer 
er vejen frem

GuldBageren i Brøndby og 
Auning satser blandt andet på en 
stærk service, tæt kontakt med 
kunderne, rene og friske råvarer 
og forskellige eksperimenter i den 
hårde kamp om kunderne

Af: Lars Graabek, Super Avisen

Lars Graabek,
Super Avisen

ARTIKEL Annonce
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Økologisk og glutenfrit stenalderbrød, 
eller et helt almindeligt, formbagt 
franskbrød? Hvad med en frostbagt snegl 
fra supermarkedets bake-off skab? Eller 
et hurtigt pølsehorn på tankstationen? 
Udvalget og mængden af udbydere til det 
daglige brød stiger støt, og spørgsmålet 
er, om det skaber et marked med én 
eller flere vindere. Kan de mange tilbud 
overleve, eller er markedet efterhånden 
mættet?  

Supermarkederne har presset den 
konventionelle bager med alt-i-én 
løsninger, hvor bagervarer sælges fra 
integrerede bagerafdelinger, bake-
off montrer eller andre shop-in-shop 
løsninger som Menys samarbejde 
med Lagkagehuset. Sideløbende har 
man set en fremgang i specialiserede 
nichebagerier, der i stedet for kvantitet 
fokuserer på at producere små mængder 
håndlavet bagværk dagligt. På trods af 
den store konkurrence er der generelt 
gode nyheder for bagerbranchen, der har 
oplevet hårde tider de sidste ti år. 

I 2016 berettede nyhedsmediet Finans 
om, at nedgangen var vendt, og at 
der nu åbnede flere bagerbutikker 
end der lukkede. Anders Grabow, 
der er presseansvarlig for Bager- og 
Konditormestre i Danmark synes da også 
at være af samme opfattelse: 

”Den traditionelle bager forsvinder 
ikke. Vi er i den situation, at der de 
facto kommer flere bagerier i landet. 
Der lukker nogle, men Lagkagehuset 
åbner stadigvæk filialer. Generelt 
når bagerierne lukker, er det ofte 
forbundet med den gængse butiksdød i 
yderområderne, og der er bageren faktisk 
ofte en af de sidste til at lukke.”

Afbagt eller friskbagt
På blot 10 år er udbuddet af bake-off 
produkter blevet udbredt til butikker 
i stort set alle afskygninger. Hvad der 
nok startede som muligheden for at få et 
hurtigt pølsehorn i en 7-11 er blevet til en 
stor andel af det daglige brød. Analysechef 
for Coop Lars Aarup vurderer, at det er et 
symptom på en mere generel udvikling  
i detailbranchen: 
”Lige for tiden går tendensen fra 
konserveret mad til frisk mad. Det 
gælder alle områder. Og i stedet for at få 
brød på hylden i en plasticpose, kan du nu 
få brød, der er afbagt friskt. Det er noget 
vores kunder efterspørger.”

Forbrugerne efterspørger det friske 
brød, og for dem er udviklingen ganske 
positiv. Det store udbud på markedet 
giver mulighed for at købe brød i utallige 
pris- og kvalitetsklasser. Lars Aarup spår  
da også en ganske lys fremtid for det 
afbagte bagværk: 
”Det er noget der kommer til at vokse. 
Der kommer mere af det, og det bliver 
bredere. Interessen er støt stigende. Jeg 

tror det kommer til at overtage mere og 
mere af vores fremtidige brød.” forklarer 
han optimistisk.

Danskerne spiser stadig brød til
Ser man på statistikkerne viser de også 
tydeligt, at forbrugerne bestemt ikke 
er færdige med at spise brød til. De 
tidligere krisetider er blevet vendt, og 
de konventionelle bagerier havde i andet 
kvartal af 2018 det højeste samlede 
salg i flere år ifølge estatistik.dk. 
Bagerbutikkerne haler endda ind på den 
industrielle brødproduktion, hvor de hver 
især nu sidder på omkring halvdelen af 
markedet. Endnu et tegn på, at den friske 
brødproduktion – afbagt som friskbagt – 
finder plads i indkøbskurvene.  Det viser 
også et marked, hvor konkurrencen er 
stor, men samtidig er kundegrundlaget 
stigende. 

Det virker ikke til, at forbrugerne som 
sådan vælger side, men nærmere at de 
vælger ud fra tilgængelighed. Som med 
mange andre aspekter af detailbranchen 
er convenience et af de nøgleord, der 
afspejler forbrugernes tankegang i disse 
dage. Bor man ved siden af en bager 
benytter man nok den, men skal man 
alligevel i supermarkedet, kan man jo lige 
så godt købe det dér.  

Convenience eller dovenskab? 
Danskernes magelighed er nok en af  
de største faktorer for, hvor de 
vælger at købe deres brød. Eller som 

presseansvarlig for BKD Anders Grabow 
formulerer det: 
”Den største trussel mod den 
almindelige bager er den almindelige 
danskers dovenskab, groft sagt. Hvis 
butikken sælger bake off, så er det dét, 
som danskerne tager. Man gider ikke at 
stoppe to gange på vej hjem, som man 
gjorde i gamle dage.”

Alt i alt vidner de stigende salgstal, 
den store fremgang for bake-off og 
åbningerne af nye bagerbutikker om, at 
markedet spreder sig. Men det fortæller 
også, at danskernes varierede vaner gør, 
at de mange forskellige tilbud hverken 
udelukker eller udsulter hinanden. 
Danskernes dovenskab har fået hjælp af 
et langt bredere udbud af frisk brød, der 
gør, at de kan vælge netop dén løsning, 
som de ønsker dén dag. Og det er efter alt 
at dømme sandsynligvis også fremtiden 
for det daglige brød.

Om producenterne af bagværks fortsatte  
og fremtidige kamp for forbrugerne 

Af: Mikkel Klattrup, Super Avisen

Det daglige brød

Mikkel Klattrup,
Super Avisen

ARTIKEL

http://estatistik.dk


30-ÅRS JUBILÆUM

Vi tilsætter kun stolthed

www.guldbageren.dk

GuldBageren-kæden fejrer sit 30-års jubilæum i november 
med en jubilæumskampagne, hvor de enkelte butikker profi leres 

på bagsiden. Samtidig får alle butikkerne nye facader med det nye logo, 
som er blevet faceliftet og nu fremtræder på det nye website 

guldbageren.dk og emballage m.v.
som er blevet faceliftet og nu fremtræder på det nye website 

guldbageren.dk og emballage m.v.

https://www.facebook.com/DrNielsensBitter/
mailto:ordre%40jmk.dk?subject=
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UDGIVELSESPLAN 2019 KONKURRENCE VINDER

Udgave #1

Udgave #2

Udgave #3

Udgave #4

Udgave #5

Midt februar

Midt april

Midt juni

Midt september

Midt november

SUPER 
Fedt

SUPER 
Ærgerligt

SUPER Matrixen Matrixen er et udtryk for Super Avisens uforbeholdne synspunkt, og skal læses med et glimt i øjet.

Detailkæmperne tager 
stilling til tobak.

Sundheden jubler.

Google leverer en konkurrent 
til Nets og Apple Pay på 

betalingssystemer.
Det kan ikke siges nok.  
Vi elsker konkurrence!

Coop starter udrulning af Bip og 
Betal i alle butikker.

Fedt med innovation til 
indkøbsturen.

Flere supermarkeder 
fokuserer på nedbringelse af 

brug af plastic.
Godt for miljøet - plastik 
er ikke kun ”fantastic”.

Flere store retailbutikker  
lukker i udlandet.

Kommer stormen til  
Danmark? Undersøgelse viser at folk køber 

for meget øl, slik og spiritus i 
grænsebutikker.

Er det ikke snart tid til at 
kigge på afgifterne i DK?

Lavpriskæmperne 
vil i fremtiden levere 

luksusprodukter til kunderne.
Fedt at lavpris og luksus 

kan gå hånd i hånd.

I følge tal fra HK bliver de 
ansatte tituleret grimt. 

Stram op kunder!

Vinderen af konkurrencen om en 
gavekurv fra Benniksgaardbutik til en 

værdi af 499,- blev:

Inna Kristensen
SuperBrugsen Hobro

Tillykke til Inna

&VINDEREN ER
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EuroCIS messen, The Leading Trade 
Fair for Retail Technology, afholdes I 
Düsseldorf I Tyskland og inkluderer 500 
udstillere fra 29 lande, der skal fremvise 
deres produkter til de mere end 12000 
internationale besøgende, som forventes 
at deltage.

EuroCIS i tal
Generelt har EuroCIS messen gode 
resultater fra messen i 2018. Hele 97% 
af de deltagende kan nemlig anbefale 
messen. Derudover fandt 49% af de 
besøgende nye suppliers, selvom kun 
26% kom med intentionen om det.

Det er selvfølgelig forskelligt hvilken 
slags teknologi, der tiltrækker de 
besøgende, men særligt interessen 
for Till-/checkout-systems, payment 
systems and cash management, og 
mobile solutions er populære på EuroCIS 
messen. For nogen er teknologien måske 
bare den fællesnævner, der gør, at de kan 
netværke med andre deltagende. Messen 
er i hvert fald et særligt idéelt sted, 
hvis man er interesseret i at netværke 
med personer, der befinder sig i top-
management stillinger. Hele  49% af de 
besøgende bestrider nemlig top stillinger 
i de firmaer, de kommer fra. Den mest 
repræsenterede profession på messen er 
ikke overraskende IT branchen, men også 
salg og distribution er professioner, der 
er stærkt repræsenteret.

I 2018 bestod de besøgende af blandt 
andet 7% englændere og nordirlændere, 
6% fra den russiske føderation og 15% 
hollændere, der er over dobbelt så 
stærkt repræsenteret som resten af  
de deltagende. 

Digitaliseringen af detailhandlen
I forbindelse med messen i Düsseldorf har 

John Ryan, detail specialist og journalist, 
udgivet en artikel om brugen af teknologi 
i detailhandlen. Mere specifikt handler 
artiklen om digital Point of Sale, om 
hvilket han skriver; ”If it’s in a store, it 
can be digitalised”. Og det er en sandhed, 
der er begyndt at gøre sig gældende de 
senere år. Mulighederne er mange, og 
de er bygget på antagelsen om, at de 
handlende ønsker mere digitalisering 
i indkøbsoplevelsen, fordi, ifølge John 
Ryan, ”[…] it is an everyday part of 
their lives, and the hub of all activities is  
their smartphone”.  

Retail Bosses arbejder, ifølge John Ryan, 
hårdt for at være de dygtigste til at blande 
den fysiske butik med online og digitale 
services for at tage del i tendensen. 

Et eksempel er Falk Paschmann 
som tager hånd om middelstørrelse 
detailhandler under Edeka cooperativets 
brand navn. De har sammen med 
teknologi partneren Diebold Nixdorf 
implementerede en self service checkout 
for at minimere ventetiden ved køerne. 
Falk Paschmann gør det dog ikke for at 
spare penge på ansatte. Derimod gør de 
det for at tilføje en ekstra service, hvilket 
bliver taget godt imod fra kunderne. 
Falk Paschmann udtrykker særligt 
begejstringen for netop blandingen 
mellem fysisk butik og digitale services, 
der skaber en personlig relation, men 
bestemt også gør det til en nemmere og 
hurtigere oplevelse at handle. 

Netop den personlige oplevelse er 
det som de digitale hjælpemidler kan 
perfektioneres. Nick Hughes, kunde 
chefkonsulent i Itab Group udtaler til 
artiklen at mulighederne med online 
oplevelser for kunderne særligt bør være 
at matche teknologien til kundens behov. 
Denne personalisering, kalder han 
sågar The Holy Grail for on- og offline 
detailhandel. 

At være på forkant
Mange af de produkter der er blevet 
præsenteret gennem tiden på EuroCIS 
messen er blevet uundværlige for 
detailhandlen, og det er altså uden tvivl 
en oplagt messe at besøge hvis man 
vil være på forkant med de digitale 
muligheder og trends. 
Top spillere inden for branchen så som 
Epson, GK Software, Microsoft, Toshiba 
Global Commerce og mange andre er 
allerede en del af udstillingen. 

Udstillerne kommer til at fremvise højt 
specialiserede udviklinger og løsninger i 
felter som omni-channel management, 
big data, payment systems og meget 
mere.

På messen vil man desuden kunne 
opleve, hvordan produkterne praktisk 
skal bruges, når EuroCIS Forum og 
Omnichannel Forum vil præsentere 
nutidige business cases, innovationer og 
tendenser. Der er desuden mulighed for, 
at de besøgende kan deltage i en ”Guided 
Innovation Tours”. 

EuroCIS messen er altså oplagt at 
besøge, hvis man vil være på forkant. Og 
det vil man, hvis man skal lytte til John 
Ryan. Han gør det klart, at der er ingen 
vej uden om de digitale løsninger, hvis 
man vil beholde sine kunder. Kunderne 
er faste brugere af både smartphones og 
tablets og er vant til den luksus, det er, 
at alting er inden for rækkevidden af et 
enkelt klik.

The Leading Trade Fair 
for Retail Technology

Til februar 2019 afholdes messen EuroCIS, som 
fremviser nytænkende teknologi til detailhandlen.

Af: Anna Kraglund, Super Avisen

ARTIKEL

Anna Kraglund,
Super Avisen
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Når danskerne fra generation X, altså dem som er født 
mellem 1955 og 1975, skal sætte ord på hvad work-
life balance er for dem, er der en utrolig stor lighed 
i svarene. Vigtigst er det at arbejdstiden skal ligger 
indenfor bestemte rammer, dog med en vis fleksibilitet i 
mødetiden, samtidig med at der skal være tilladt at hive 
arbejdstikket ud om aftenen, i weekenderne og i ferier. 
En beskrivelse som ligeledes går igen, er at det er vigtigt 
at kunne have et liv ved siden af arbejdet. Det er ikke 
underligt at generation X i så høj grad forbinder balance 
med tid og sted. 

Fra flextid til frihed
X’ernes definition på balance, vil formentlig få mange 
mellem 15 og 25 til at vende det hvide ud af øjnene 
af kedsomhed. Er det vigtigste for et velfungerende 
arbejdsliv, virkelig at du har sikkerhed, for at du kan 
gå når klokken slår 16:00? At de tidligere generationers 
fortolkning af work-life balance ikke falder i god 
jord hos de yngre generationer betyder ikke, at vores 
fremtidige generationer ikke værdsætter familielivet 
eller tiden til at dyrke fritidsinteresser. Tværtimod. De 
generationer, som indenfor de næste 10 – 15 år placerer 
sig i virksomhedernes kontorstole, vil have et andet syn 
på hvad balance er. 

Generation Y og Z vil gøre op med X’ernes måde at tænke 
balance på. Det bliver ikke i lige så høj grad afgørende 
om vi kan være til en bestemt begivenhed på et bestemt 
tidspunkt. Balance vil snarere blive defineret ud fra den 
energi vi vil være i stand til at møde arbejdet med og så 
vil fokus i højere grad ligge i friheden til at arbejde på 
den måde som passer til vores temperament og som 
afhænger af arbejdsopgavens ordlyd. 

Men nu skal landets ledere ikke begynde at klappe 
i hænderne for tidligt. Fremtidens syn på balance 
betyder nemlig ikke at lederne nu slipper for krav fra 
medarbejderne, og at de fremtidige generationer er 
arbejdsbier, som stiller op i tide og utide. Tværtimod. 
Fremtidens arbejdsstyrke vil stille langt flere krav og vil 
være langt sværere at styre, kontrollere og ensrette. De 
vil gøre krav på individuel behandling og at længden på 
deres arbejdsdag skal afhænge af den energi de ligger 

i arbejdet, frem for de overenskomstbestemte 7,23 
daglige timer. 

De har set Steve Jobs taler, de kunne lide, hvad de så, og de 
vil have mere. De vil være fan af chefen. De vil kunne give 
ham ”thumbs up” på Facebook, og fortælle vennerne om 
hvor sejt, engageret og  visionært menneske de arbejder 
for. Problemet er bare, at det bliver de nødt til. Generation 
Y og Z er ejere af de mindste årgange, der længe er set. De 
kommer til at vælge og vrage mellem jobtilbud, så snart 
baby-boomerne forlader arbejdsmarkedet. 

Fremtidens arbejdsmarked kræver fleksibilitet
De næste 5 år vil vi i stigende grad se viden som vores 
mest værdifulde vare. Flere og flere virksomhederne vil 
producere og handle med viden snarere end materielle 
genstande. I Danmark kan vi ikke længere producere os 
til vækst. Vi kan ganske enkelt ikke konkurrere på pris, 
eller på kvalitet for den sag skyld. Danmark skal blandt 
andet leve af udvikling, deling og produktion af viden, 
samt forskning og konceptudvikling. Felter som råber 
på innovation og kreativitet. Det er derfor en utopi at tro 
at vi kan placere ansatte i videns- og innovationsjobs i 
en kontorstol, og bede dem om at udvikle ideer og viden 
indenfor et forudbestemt dagligt tidsrum.

Det kræver at det er arbejdsopgaven, som bliver sat i 
centrum i organiseringen af vores arbejde. Det kræver 
at der i visse sammenhænge, må gøres op med den 
konventionelle måde at arbejde på, og at en arbejdsdag 
sagtens kan være to timer i stedet for otte. Det er absolut 
nødvendigt at der gøres op med at det at arbejde mange 
timer er lig med at gøre en god indsats på sit arbejde. 

Hvem har dog fundet på den tåbelige idé, at det at befinde 
sig lang tid på sin arbejdsplads skal være lig med at være 
en succes? For mig er det rettere det omvendte som er 
tilfældet. Hvis Danmark for alvor vil indtage pladsen 
som førende videns-nation, må vi nå til en erkendelse 
af at industritidens tayloristiske arbejdsform, som 
handler om at du fysisk møder på en arbejdsplads 
på et forudbestemt tidspunkt, og derefter forlader 
arbejdspladsen igen under samme forudsætninger, 
hverken er en optimal eller holdbar arbejdsmåde, når 
man ser på hvordan Danmarks detailhandel skal blive 
en succes i fremtiden. 

SYNSPUNKT

Der var engang,  
hvor balance  
kunne planlægges

Synspunktet er leveret af:
Soulaima Gourani — Forfatter, 

foredragsholder, rådgiver og investor 

SYNSPUNKT:

Ønsker du at få leveret et synspunkt 
i Super Avisen kan du sende det til
presse@superavisen.dk

OM SOULAIMA:

Soulaima Gourani, MBA, tidligere 
været IT leverandør til nogle af 
Danmarks største detailkæder, 
herunder Ecco.  

Hun er allergisk overfor dårlig 
service og uddanner og designer 
service -og kundestrategier for en 
lang række danske og internationale 
virksomheder. 

Hun bor i Silicon Valley med hendes 
mand og to børn og hunden Tex.

Fremtidens arbejdsstyrke vil stille langt flere krav og vil 
være langt sværere at styre, kontrollere og ensrette.  
De vil gøre krav på individuel behandling og at længden 
på deres arbejdsdag skal afhænge af den energi  
de ligger i arbejdet, frem for de overenskomstbestemte 
7,23 daglige timer. 

Af: Soulaima Gourani

mailto:presse%40superavisen.dk?subject=
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Kender du idealisterne?

En ny analyse fra oktober 2018 foretaget 
af Landbrug og Fødevarer sætter fokus 
på en forbrugergruppe, de selv kalder 
Idealisterne. 

Idealisterne er betegnet som forbrugere 
med høj hustandsindkomst, 36+ år og 
med en interesse for madlavning. Dette 
betyder også, at forbrugergruppen bruger 
omkring 23% mere på dagligvareindkøb 
end gennemsnittet.

I en artikel på Landbrug og Fødevarers 
hjemmeside goderaavarer.dk opfordres 
detailhandlen til at sætte fokus på 
forbrugergruppen, der ifølge artiklen 
”hidtil har været en målgruppe, der ikke 
har fået det fokus, de fortjener”.

Idealisterne er en voksende 
befolkningsgruppe
Mette Jasper Gammichia, afdelingsleder 
for handel, marked og ernæring i 
Landbrug og Fødevarer, mener, at 
grunden til at detailhandlen overser 
idealisterne er, at de har et større 
fokus på de forbrugere der er unge 

og prisfølsomme. ”De er fremtidens 
forbrugere, hvorfor detailkæderne er 
særlig opmærksomme på den gruppe”, 
fortæller hun. 

Lige så vel som de unge er fremtidens 
forbrugere, er idealisterne det også. For 
selvom de i øjeblikket kun udgør en lille 
del af statistikken i forhold til millenials, 
så har en fremskrivning fra Landbrug og 
Fødevarer vist, at gruppen på 60+ år, der 
i øjeblikket udgør 25% af befolkningen, 
i 2030 vil komme til at udgøre hele 30%  
af befolkningen. 

Der vil altså blive langt flere 
forbrugere, der både er købestærke og 
kvalitetsorienterede hvis idealisterne 
skal udgøre en tilsvarende andel af de 
ældre forbrugere, som de gør nu. 

Undersøgelsen bygger på en adskillelse 
af forbrugere, der fokuserer på lav 
pris overfor høj pris og høj eller lav 
interesse for madlavning, fortæller 
Mette Gammichia. ”Alle forbrugere er 
forskellige og har hver deres præferencer 
og adfærd. […] Her er idealisterne 
kendetegnet ved både at lægge vægt 
på høj kvalitet og ved at have en høj 
interesse for madlavning” fortæller hun. 

Det er den store interesse for madlavning 
og villigheden til at betale for 
kvalitetsprodukter, som detailhandlen 
skal tage hensyn til, hvis de vil være 
mere attraktive for idealisterne, 
forklarer Mette Gammichia. Særligt 
er det ved at tilbyde et større udvalg af 
højkvalitetsvarer indenfor kategorier, 
som forbrugerne ikke har så højt et 

kendskab til på forhånd. Dette foreslår 
hun bliver gjort ved eksempelvis at 
tilbyde et bredere sortiment indenfor 
udskæringer af blandt andet kalvekød. 
”Kalvekød har mange kvaliteter, der 
tiltaler de kvalitetsbevidste og kræsne 
idealister, men kendskabet til kødet, og 
tilberedningen af det, er begrænset”, 
siger Mette Gammicihia. ”Derudover 
ved vi også, at idealisterne køber mere 
fisk, mere frugt og grønt og dyrere 
convenience-produkter, så her kan 
detailhandelen med fordel også være 
mere opmærksomme”.

Idealisterne er derudover kendetegnet 
ved at købe langt oftere ind end den 
almindelige forbruger ifølge Mette Jasper 
Gammichia. 

Kvalitet vægter tungere end økologi 
og dyrevelfærd
Det er dog ikke alle der enige i, at 
detailhandlen overser de idealistiske 
forbrugere. Jens Juul Nielsen, 
informationsdirektør for Coop, mener i 
hvert fald at det er helt misforstået at de 
ikke tager højde for forbrugergruppen.
 
”Intet kunne være mere forkert end at 
sige, at vi ikke har fokus på de idealistiske 
forbrugere. Vores satsning på CSR 
gennem de seneste mange år er bevis på 
det. Konkret udmønter det sig markant 
i vores satsning på økologi, hvor vi er 
førende på verdensplan målt på økologi-
andel af den samlede omsætning”, 
fortæller han. 

Mette Gammichia fortæller, at 
idealisterne selvfølgelig mener, 

at økologi og dyrevelfærd er en 
nødvendighed, men de betragter det 
langt mere som en hygiejnefaktor. 
Idealisterne vil i langt højere grad gerne 
udfordres på andre parametre, der 
appellerer til madengagementet så som 
nye udskæringer, convenience produkter 
af kvalitet og lignende.

Jens Juul Nielsen fortæller hertil, at hvis 
man kigger længere tilbage i historien 
er Coop og brugsforeningen bygget op 
af netop de idealistiske forbrugere. ”[…] 
det er i høj grad dem, der er organiseret 
som medlemmer og medejere af vores 
virksomhed, og som medlemsvalgte  
i bestyrelser over hele landet”,  
fortæller han.

Hvis det er de idealistiske forbrugere, 
der bestemmer slagets gang i Coop, 
der netop har indført deres eget 
dyrevelfærdsmærke, har fokus på at 
reducere brugen af emballage og lanceret 
vegetar og veganer afdelinger i deres 
butikker, er det altså ikke blot den høje 
kvalitet som der kigges langt efter. 

Forbrugergruppen 
idealisterne er både 
trendsættende og 
økonomisk velstillede 
hvilket gør dem til 
en attraktiv kunde i 
fødevaresektoren

Anna Kraglund,
Super Avisen

Af: Anna Kraglund, Super Avisen
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Fra januar 2020 bliver den nye pantordning for alvor 
taget i brug. Det betyder, at både juice og saftflasker nu 
skal indgå i den ordning der før gjaldt sodavands- og 
ølflasker, samt energidrikke. 

Det betyder, at volumen af de komponenter der sendes 
til genanvendelse, stiger med omkring 5%.

Udover en CO2 besparelse på omkring 5.700 ton mere i 
forhold til 2017 niveau så kommer den øgede volumen, 
ifølge Heidi Schütt Larsen, direktør for cirkulær 
økonomi i Dansk Retursystem, naturligvis også til at 
have en betydning for både butikker og borgere.

Udover at både juice- og saftemballage får returmærket, 
der viser, at det indgår i et cirkulært system, betyder 
den øgede volumen naturligvis noget ekstra håndtering 
for butikkerne, fortæller Heidi Schütt. 

Da både borger og butik er vant til panthåndteringen, 
forventer hun dog, at det vil opleves som en naturlig 
forlængelse af noget de allerede gør i dag. 

Lovforslaget indebærer desuden, ifølge Heidi Schütt, 
en overgangsfase på et halvt år, hvilket betyder at 
butikkerne allerede fra 1. juli 2019 kan indkøbe pantede 
juice- og saftprodukter, og at de samtidig kan sælge ud 
af de produkter, som allerede står på hylderne, frem 
mod 1. januar 2020. 

Tilmelding, gebyrer og større volumen
Alle dele af omstillingen er dog ikke lige til. ”Nogle 
producenter skal have flere produkter med i 
pantsystemet, end de plejer, og for andre vil det være 
helt nyt. Det betyder, at de skal tilmelde deres juice- og 
saftprodukter, og de skal betale et gebyr for, at deres 
emballager tilmeldes, indsamles og sorteres”, fortæller 
Heidi Schütt om en af de ting butikkerne skal være 
opmærksomme på. Til gengæld skal de i fremtiden ikke 
betale de nye emballageafgifter, der måtte komme, 
som konsekvens af krav om producentansvar.

Mathias Hvam, projektleder for Coops CSR-afdeling, 
forventer heller ikke den store forberedelse vil være 
nødvendig. ”Butikkerne har overvejende den lagerplads 
de bruger i dag, så det er begrænset hvor meget vi kan 
forberede. Måske skal afhentningsfrekvensen stige, 
sammen med tømningsfrekvensen” siger han til 
spørgsmålet om hvad de selv gør for at forberede sig. 
”Alt efter hvor meget mængderne stiger, så betyder 
det jo at butikkerne skal håndtere flere flasker. Den 
del af det bliver den primære udfordring”. 

At ordningen ikke indeholder mælkeprodukter for nu, 
gør dog overgangen noget lettere fortæller han, da de 
dermed ikke skal tage hensyn til kontaminering.

Sodastream råber vagt i gevær
Ifølge både Mathias Hvam og Heidi Schütt lader 
det til, at forbrugerne er meget positivt indstillede 
overfor den nye pantordning, set i forhold til den 
miljømæssige gevinst.

Michele Fitzwilliam, nordisk marketingdirektør for 
Sodastream, forholder sig dog anderledes når snakken 
falder på brugen af plastflasker. Sodastream, der laver 
maskiner egnet til at lave danskvand og sodavand i 
hjemmet, retter særligt kritik mod brugen af netop salg 
af vand i flaske. 

”Vi forsøger jo faktisk at komme engangsflaskerne 
til livs. Vi synes jo ikke det er nok at pante, da det er 
meget ressourcekrævende at tappe vandet og sende 
ud til butikkerne, hvilket skaber et stort CO2 aftryk på 
vores klode”, siger Michele Fitzwilliam. ”Det er jo helt 
unødvendigt at købe vand i Danmark, vi har det bedste 
og det reneste drikkevand heroppe i norden”.  
Michele Fitzwilliam mener ikke, at hverken plastik 
eller pant er et problem, men kritiserer tendensen 
til at sælge noget der kun er ment til at blive brugt en 
enkelt gang. 

”De [detailhandlen] sælger også kildevand i deres 
egne varianter og på den måde er de jo også med til at 
opretholde og opfordre til et bestemt forbrugsmønster 
hos danskerne” uddyber hun og opfordrer dermed 
detailhandlen til at ændre strategi. ”Vi synes 
detailhandlen har et ansvar, fordi de kan være med 
til at opfordre til et mere hensigtsmæssigt forbrug”, 
afslutter hun. Sodastream er blandt andet kendt for 
at stille giganter som Nestlé og Coca Cola til ansvar for 
deres plastik forurening.

For Heidi Schütt Larsen er det en svær diskussion at gå 
ind i, men hun fortæller, at de som miljøorganisation 
kan stå inde for det system der bruges i Danmark. 

”Vi har i dag en returprocent på 90% og arbejder 
for, at den skal blive endnu højere. Det er vigtigt, 
at det materiale der genanvendes, har en høj 
kvalitet, så det lever op til de skrappe krav der er til 
fødevareemballager” fortæller hun.

Om en udvidelse af pantsystemet eller en tilgang med 
krav om genanvendt emballage er en mulig løsning på 
problemet vil Heidi Schütt Larsen ikke tage stilling til. 
”Udvidelse af pantsystemet er en politisk beslutning, 
og det samme er pantstørrelsen. Vi arbejder lige nu på 
alle områder, for at være parate til 1. juli 2019, så de nye 
producenter kan føle sig velkomne og butikkerne og 
forbrugerne opleve sig godt hjulpet. Det er vigtigt for 
os at sikre fortsat stor opbakning til systemet, da det er 
en afgørende forudsætning for den høje returprocent 
og den deraf følgende miljø- og klimagevinst”  
udtaler hun.

Ny 
pantlov

Med den nye pantordning er det ikke  
nødvendigvis kun det praktiske ansvar  
der er vokset.

Af: Anna Kraglund, Super Avisen

Anna Kraglund,
Super Avisen
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Redaktionen tester: Brygmesterens 
Julekalender fra Thisted Bryghus
Thisted Bryghus er igen i år på banen med deres ikoniske øl-julekalender, 
hvor de hver dag i december giver dig mulighed for at smage på en af  
deres specialøl. 

Rune Djurhuus Andersen
Super Avisen

Husker du, hvordan du som barn hver 
morgen i julemåneden glædede dig til at 
åbne den næste låge i julekalenderen? 
Den rigtige glæde afløste forventningens 
glæde, når næste overraskelse blev 
afsløret – uanset om det var chokolade, 
slik eller en lille gave.

Står det til Thisted Bryghus, behøver 
det dog ikke kun at være de små, der 
må glæde sig til at åbne en ny låge 
hver dag frem til jul. I et større og 
større marked af sjove juletilbud til den 
voksne generation skiller det nordjyske 
bryggeri sig ud fra mængden med 
deres øl-julekalender, som de kalder 
Brygmesterens Julekalender. 

Da vi her på redaktionen så, at 
julekalenderen igen i år var kommet 
på hylderne, slog vi til. På en kold 
novemberaften tyvstartede vi derfor 
og prøvesmagte de 24 specialøl, der 
netop var landet i detailhandlen og som 
kommer vidt omkring, både hvad angår 
type, smag og inspiration. Og lad det 
bare være sagt med det samme: Thisted 
Bryghus er igen sluppet rigtig godt 
afsted med deres populære julekalender.

Økologi holder også juleaften
Det helt overskyggende element i 
kalenderen var selvfølgelig juleøllene, 
som det nordjyske bryggeri efterhånden 
har fået sig et stort sortiment af. De laver 
således hele 12 forskellige juleøl, hvoraf 
to af dem er økologiske. Bryggeriet selv 

gør en stor dyd ud af, at de var det første 
bryggeri til at introducere økologiske øl 
på markedet, og det er derfor rart at se (og 
smage), at dette element stadig vægtes 
højt blandt deres juleøl.

Netop de to økologiske juleøl var blandt 
favoritterne her på redaktionen. Den 
ene, Økologisk Julefred, havde en dejlig 
let og sød smag, så den gled let ned. Den 
næste, Økologisk JuleRen, var omvendt 
stærkere, men på trods af det virkede den 
alligevel frugtagtig og sød i smagen. En 
øl, flere af os sagtens kunne finde på at 
sætte på julebordet! 

I det hele taget synes vi, at Thisted Bryghus 
kommer godt rundt om de forskellige 
smagsnuancer i deres julesortiment, 
som især består af forskellige stenøl, 
tyske bockøl samt den mørke, belgiske 
dubbel-øl, hvor flere af os bemærkede 
øllen med det sjove navn Skt. Nikolaus. 
Udover, at vi lagde mærke til navnet, der 
har stærke referencer til julemanden, 
var øllen i sig selv lidt af en eksplosion 
af stærke smagsindtryk. Julemandens øl 
er bestemt ikke for alle og enhver, men 
vi syntes den var yderst velsmagende på 
trods af sine 8,2 procent.

Sjove alternativer og stærke 
klassikere
De resterende låger skulle selvfølgelig 
fyldes ud af andre varianter, og her 
har bryggeriet både fundet plads til 
udødelige klassikere samt nyere, mere 
eksperimenterende øl – fx baseret på 
spelt, rug eller kaffe. For eksempel er 
Thisted Bryghus de senere år gået i luften 
med en amerikansk øllinje bestående 

af tre øl, der hver især har ladet sig 
inspirere af en bestemt tradition hos de 
amerikanske mikrobryggerier. 

Hvor Boston er en amerikansk Pale Ale, 
som vi efterhånden har lært at elske 
herhjemme, var de to øvrige af en mere 
eksperimenterende karakter. Monterey, 
som er en såkaldt Steam Beer, var mildt 
bitter og nærmest kornagtig i smagen, 
mens den mørke Seattle-øl – en Coffee 
Stout – levede op til sit navn med en 
sødlig smag af kaffe og vanilje. Det er 
bestemt ikke sidste gang, vi har smagt  
på den. 

Men når alt ellers er sagt, skal der heller 
ikke være nogen tvivl om, hvorfor 
Thisted Bryghus er så elsket, som det er: 
Klassikerne. Thy Pilsneren og dens søster 
Thy Classic, som senere også er kommet 
i økologiske udgaver, kan bare noget 
særligt, og det er der stadig enighed om 
på redaktionen. Begge er de tidløse og 
brygget på den måde, som en ordentlig 
pilsner og classic bør brygges på. 

Anbefalingen her fra redaktionen er 
klar: Thisted Bryghus holder stadig i 
2018. Det er ikke uden grund, at det 
nordjyske bryggeri er blevet kåret som 
årets bryghus de sidste tre år i træk, 
af foreningen Danske Ølentusiaster. 
De formår at kombinere et solidt 
bagkatalog af klassikere med en hel 
linje af nye øl, hvor de ikke er bange for 
at eksperimentere, udfordre markedet 
og tænke nyt. Og så laver de en række 
fremragende juleøl. 

Skål, og god jul!

Af: Rune Djurhuus Andersen, 
      Super Avisen
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Torsken bliver udbenet eller 
udbyttet, mens champagnen bliver 
vigtigere og dyrere. Danskernes 
nytårsvaner er i stigende grad 
på vej væk fra kogt torsk med 
sennepssovs til grøntsagscrudité 
med smørbagt torskerygfilet, mens 
øllet og brændevinen udskiftes 
med dyre franske, distriktsvine. 

Danskernes  
nytårsvaner: 
Torskegilde eller 
champagnegalop? 

Den klassiske, kogte torsk med sennepssovs og 
hakkede æg er kommet på prøve. Selvom kransekagen 
og champagnen stadigvæk er fast inventar på årets 
sidste dag, så lader det til, at danskerne ikke længere er 
så traditionsbundne nytårsaften. Måske er det fordi, at 
den kogte torsk engang blev anset som en langt finere 
spise end den gør i dag. Forbrugerne graver nemlig 
stadig dybt i lommen når det kommer til nytårsmenuen. 

Den teori kan fiskehandleren Jørgen godt nikke 
genkendende til. Han har kunnet se en udvikling i løbet 
af de fem år, han har arbejdet i fiskeafdelingen i Meny 
på Vermlandsgade på Amager: 
”Folk spiser kogt torsk i mindre grad end de gjorde for 
f.eks. 5 - 6 år siden. Torsken var i gamle dage det mest 
attraktive. Nu er det torskefileter og torskeloins. Det er 
blevet meget populært til nytår, fordi man gerne vil lave 
noget mere raffineret med torsken. Yngre mennesker er 
jo ikke bare til kogt torsk med sennepssovs, det er jo 
sådan en gammel tradition”

Traditionen med nytårstorsken er et levn fra katolsk tid, 
hvor fisken var en tilladt spise, mens kød var strengt 
forbudt i fasteperioder. Selvom det er længe siden, 
at Danmark var katolske blev ritualerne hængende. 
Julens enormt fede menu har nok også medvirket til, 
at man til nytår fokuserer mere på det magre og friske 
måltid. Samtidig har torsken, som Jørgen også påpeger, 
historisk været anset som en af de fineste fisk i de 
nordiske farvande. 

Koste hvad det koste
Vinspecialisten Simon arbejder i den samme Meny 
på Vermlandsgade, og har fem års erfaring med 
vin- og spiritusvejledning. Han er da også af samme 
overbevisning som Jørgen om, at danskernes 
nytårsvaner har fokus på den mere luksuriøse ende: 
”Det er helt klart skaldyrene, folk går med. Det er 
selvfølgelig det mere eksklusive. Der er mange, 
der vil bruge det ekstra på nytårsmenuen. Både på 
fiskefronten, men også på champagnen. Så bruger man 
lige de der ekstra penge på en flaske champagne eller to 
fremfor de billigere.”

Generelt har danskerne blod på den gastronomiske tand 
op til nytår, hvor både menuen og vinsammensætningen 
er blevet mere eksklusiv. Den ægte champagne, der er 
EU-beskyttet med krav om oprindelse i den franske 
Champagne-region, er stadigvæk den mest populære 
drik til nytårstalen og kransekagen. Simon vurderer, 
at salget blot på champagne i nytårsdagene stiger med 
over 25%. Hvor de billigere, mousserende alternativer 
som cava og prosecco sælger hele året, er nytåret 
specielt fordelagtigt for de dyrere udgaver.

”Der er helt sikkert mange, der er blevet mere 
kvalitetsbevidste, og vil betale ekstra for at få det, der 
hedder champagne. Specielt herude er der mange der går 
efter det. Der er også flere, der er begyndt at interessere 
sig for det. Også på madfronten. Alt det her med, at det 
skal være lækkert, og så skal man da også have en rigtig 
champagne til nytår,” fortæller Simon og understreger, 
at også kundernes indkøb af rød- og hvidvine i mindre 
grad er styret af prisen op til nytår.

Tradition med variation
Nytårsaften har altid emmet af luksus, og den tradition 
lader ikke til at være på tilbagegang. Den kogte torsks 
tilbagegang skyldes nok nærmere, at udbuddet af fisk og 
skaldyr fra hele verden har givet forbrugerne en større 
mulighed for variation. Derudover er traditionerne 
ikke helt så fastlagte, så indkøbene bærer i højere grad 
præg af personlige præferencer og ikke mindst årets 
modefænomener indenfor madverdenen. 

Fiskehandleren Jørgen mener også, at nytårsmenuen 
varierer meget fra år til år:”Op til nytår siger folk 
stadigvæk, at den skal have fuld smadder. Vi ved, at 
efterspørgslen er stor, så hvad er det der trigger folk 
i år? Det skifter sådan lidt. Nogle gange skal de bare 
have hummer alle sammen. Sidste år solgte vi ekstremt 
mange østers. Der kommer nogle ting der boomer, men 
selvfølgelig er det primært torsk i alle udskæringer, 
skaldyr og laks.” 

Torsken er altså stadig en populær bestanddel i 
nytårsmenuen, og det samme gælder for champagnen. 
Fælles for dem er, at de bliver dyrere og mere luksuriøse 
varianter¬, og at forbrugerne bevidst kigger efter 
kvalitet, fremfor pris op til nytår. 

Af: Mikkel Klattrup, Super Avisen
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I den lille sønderjyske by Sønder Vilstrup syd for 
Haderslev finder man et lille røgeri, der kan få de fleste 
kødglade danskere på pilgrimsrejse. Røgeriet fokuserer 
på den gode smag, det nænsomme håndværk og særligt 
udvalgt kød. Vigtigst af alt fokuserer de på bacon, bacon 
og atter bacon. De producerer nemlig udelukkende 
forskellige varianter af det sprøde og salte mirakel.

Den selvudnævnte baconista Allan Ømand Ungstrup er 
hjernen og hjertet bag foretagendet. Han har en fortid 
som revisor, men arbejder nu på fuld tid i baconrøgeriet. 
En helt speciel passion for det gode grisekød spirer 
frem så snart, at snakken falder på råvarerne. Allan og 
kæresten Mette Hoeing har de sidste år brugt samtlige 
ferier på at rejse verden rundt og besøge griseavlere. 

Ingen ferie, bare bacon
Ferie er faktisk ikke noget Allan længere har, nu har 
han i stedet små pauser fra arbejdet. Han vurderer, at 
han sammenlagt har haft små tre ugers pause fra det 
lille røgeri i år. Han bruger stadigvæk oceaner af tid på 
at forbedre og forstå hver enkelt skridt i udviklingen fra 
grisen går på marken til, at produktet er på gaflen. Den 
totale besættelse af bacon er ved at blive til bogen Bacon 
– øjeblikke af lykke, der allerede nu kan forudbestilles 
gennem hjemmesiden oemands.dk.

Bogen indeholder både hvad Allan kalder en ret nørdet 
gennemgang af røgning, saltning og modning, men også 
opskrifter med bacon og kapitler om velfærdsgrisene 
og deres producenter. Allan har meget på hjerte når 
snakken falder på bacon, men det vigtigste for ham 
er, at gøre op med idéen om, at bacon bare er en sprød 
omgang salt. Dermed ikke sagt, at det ikke kan nydes 

som en sprød, letsaltet snack. Til sidst i bogen giver 
Allan nemlig sit berusende bud på, hvordan forskellige 
typer bacon bedst muligt kan sammensættes med øl  
og whiskey.

Tradition og fornyelse 
Produktion af bacon har en helt særlig plads i Danmark. 
Sammen med danish pastry har danish bacon været en af 
de allerførste associationer udlændinge får, når snakken 
falder på danske produkter. Eksporten til England har 
siden andelsslagteriernes indtog været et af de centrale, 
danske eksportvarer, hvor 75% af alt danskproduceret 
grisekød sælges på det britiske marked. Allan tillægger 
markedsføringen og danske produkters gode omdømme 
i udlandet specielt stor betydning: 

”Det korte svar er, at markeds-
føringen af dansk bacon bare 
har været i topklasse. Man har 
simpelthen formået at ramme 
den smag som den brede be-
folkning i England efterspørg-
er til billige penge. Og danske 
fødevarer har jo et godt om-
dømme i udlandet, så mon ikke, 
at det også trækker op.” 
fortæller Allan, der samtidig pointerer, at den bacon 
vi eksporterer til englænderne, oftest er den mere 
fedtfattige back bacon - altså svinekammen - fremfor 
det federe svinebryst.

På trods af den lange tradition for baconproduktion i 
Danmark vil Allan dog ikke være bundet af traditionerne. 
Som virksomhedens profil skal baconen altid være i 
udvikling, og han nægter at stille sig tilfreds med at gøre 
noget på en bestemt måde, bare fordi man altid har gjort 
det sådan. 

Bacontester og kødkalender gav efterspørgsel
Ømands røgeri fik en hel del omtale i medierne, da de i 
2016 søgte en bacontester. Jobopslaget gik viralt på de 
sociale medier, og de fik over 2.000 ansøgninger til det 
smagfulde fritidsjob, der udelukkende blev aflønnet i 
bacon. Samme år vakte det lille tomandsrøgeri opsigt 
med en adventskalender, hvor man kunne forsøde 
december med ti forskellige slags gourmetbacon. 
Efterspørgslen var så stor, at røgeriet efter fire dage 
måtte melde udsolgt på kødkalenderen.  

Konceptet blev i 2017 udviklet til, at de nu producerer 
både advents- og julekalendere. Travlheden kan 
bestemt mærkes, for som Allan pointerer, så er arbejdet 
med at producere 24 forskellige slags bacon ikke bare 
noget, man lige gør. Alt efter hvor længe kødet modnes 
efterfølgende, har et stykke bacon hos Ømands en 
produktionsperiode på mellem 40 og 90 dage. 

Tid er en del af opskriften på et godt stykke bacon, og 
Allan pointerer da også, at livet som baconista langt fra 
er en tjans, man passer mellem 8 og 16. På trods af de 
mange timer og at det meste af produktionen foregår 
med håndkraft, hører man dog ingen klagesange: 
”Jeg tror ikke, at jeg helt var klar over arbejdsomfanget 
før, at jeg lige pludselig stod midt i det hele. Men så sover 
jeg bare lidt mindre om natten.”

Hos Ømands er jagten på det perfekte stykke bacon et 
livsprojekt, og jagten er langt fra slut.

Hos Ømands røgeri er jagten på det perfekte stykke bacon en livsstil.

Gourmetgris på gaflen 
hos Ømands røgeri

Af: Mikkel Klattrup, Super Avisen

Mikkel Klattrup,
Super Avisen

ARTIKEL

http://oemands.dk
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SteviaSweet er den perfekte sukkererstatning til alle, som vil passe på 
deres vægt, eller som leder efter et vegetabilsk alternativ til sukker.

– Gør livet sødere

Med fokus på miljøet tilbyder vi rengøringssvampe, med en 
skureflade produceret af 50% naturfiber og 50% genbrugsfiber.
Denne type skureflade, nedsætter muligheden for udledning 

af mikro plast i naturen.
Svampen er produceret af polyurethan, som med sit høje 

energiindhold har en positiv effekt ved forbrænding, hvorfor
produktet bør sorteres som køkkenaffald til forbrænding.

Nu har inco Cash & Carry fået de smagfulde og lækre 
rugbrødssnacks med urtecreme i store mængder (650g).
Prøv dem med en grøn urtecreme eller en hvid dressing til 

velkomst, receptioner eller andet hyggeligt samvær.

Nyt på varehylden
Super Avisen præsenterer ”Nyt på varehylden”. På denne side kan du læse om nogle af de 

produkter vi er blevet gjort opmærksomme på lige er landet i dagligvarehandlen - eller som 
er på vej meget snart. Tip os gerne hvis I har nogle produkter der skal præsenteres på siden. 

Send mail til ma@superavisen.dk

SteviaSweet

Skuresvamp
Rugbrødssnack med 

urtecreme fra Nordthy

NYT PÅ VAREHYLDEN

mailto:ma%40superavisen.dk?subject=
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Selvom det er de færreste almindelige 
mennesker, der kan sige, at de kan se 
resultaterne af klimaforandringerne i 
det danske land, er forskernes prognoser 
uomtvistelige. 

Klimaforandringerne er her, de bliver kun 
værre og vi som mennesker har en enorm 
indflydelse på den videre udvikling.
Forbrugere over hele landet bekymrer sig 
i langt højere grad over deres personlige 
CO2 afsæt på kloden og stiller større 
krav til detailhandlen om at lindre 
deres dårlige samvittighed overfor de 
kommende generationer.

Et problem der særligt har fanget 
offentlighedens opmærksomhed, er 
strande plastret til med emballage, og dyr 
der kæmper for livet, viklet ind i plastik.

Initiativer på tværs af detailhandlen
Ambitionen om at gøre verdenen til et 
bedre sted er blevet allemandseje, og 
flere virksomheder har taget skridt imod 
udfasningen af engangsprodukter. Den 
danske detailhandel er ingen undtagelse. 

”Vi er alle nødt til at sætte fokus på at 
minimere det plast, som ender i naturen 
og i havet. Der produceres 300 mio. 
tons plast om året, og 7-12 mio. tons 
ender i havet! Derfor arbejder vi med at 
minimere brugen af plast og bakker op 
omkring den cirkulære økonomi, hvor 
vi skal genbruge eksisterende ressourcer 

– herunder plast. Det vil sige, at vi skal 
sikre, at vores emballager i fremtiden 
kan sorteres og genanvendes.” udtaler 
Anders Jensen indkøbsdirektør for  
Rema 1000. 

Rema 1000 har i den forbindelse fået 
lavet en kødbakke af genbrugte PET 
plastik flasker. Ifølge Færch plast, Rema 
1000’s leverandør, så betyder en PET 
bakke uden rPET omkring en halvering 
af klimabelastningen sammenlignet med 
en standard kødbakke, der består af 90% 
genanvendt rPET.

I den forbindelse håber Rema 1000 
på i sidste ende at kunne lave såkaldt 
cradle-to-cradle i form af kødbakke-til-
kødbakke.

Også Coop har taget ansvaret på sig og 
defineret 6 målsætninger, der blandt 
andet indebærer, at deres emballage 
skal kunne genanvendes, genbruges 
eller på anden måde indgå i et kredsløb 
således, de bidrager mindst muligt til 
forurening. De har, ifølge Mathias Hvam 
der er projektleder i Coops CSR afdeling, 
forskellige ting på tegnebrættet, men har 
faktisk allerede gennemført flere cases. 
”Vores Änglamark vask og 
rengøringsprodukter emballeres i  80% 
genanvendt plast og op efter. Lågene 
er stadig ikke teknisk løst i genanvendt 
materiale. Vores Änglamark bleer, 
toiletpapir og køkkenrulle er emballeret i 
biobaseret, altså sukkerrørsbaseret, plast 
og vi har også omstillet vores bæreposer 
til biobaseret plast”. Både Coop og Rema 

1000 fremhæver ønsket om at gøre det 
muligt for deres kunder at sortere deres 
emballage, så mindst muligt ender 
til forbrænding og mest muligt ender 
tilbage i systemet. 
 
Når gode råd er dyre
En af udfordringerne ved at omstille til 
en mere bæredygtig emballage er, ifølge 
Mathias Hvam, at Coop er nødt til at gøre 
det, efter hvad markedet tilbyder. ”(…) 
vi er jo ikke selv i stand til at producere 
emballage. Der findes rigtig mange gode 
løsninger derude, det handler ofte blot 
om at få sat dem i omløb.” 

En af de gode løsninger som Mathias 
Hvam taler om, er blandt andet 
deres omlægning til Bricks der ifølge 
livscyklusanalyser, eller LCA’er, er 
blevet vurderet mere bæredygtige end 
dåser. Bricks er længe blevet brugt til 
mælkekartoner og sovser, men der findes 
endnu ikke recirkuleringsmuligheder 
i Danmark. Derfor brygger Coop på en 
emballagestrategi, der indebærer et 
nordisk samarbejde, således at man 
ligesom Norge kan gøre brug af Sveriges 
muligheder for recirkulering, fortæller 
Mathias Hvam.  

Mathias Hvam fastslår, at Coop er 
indstillet på udfordringerne og ikke er i 
tvivl om, at det vil lykkes, også på trods 
af de økonomiske konsekvenser der, 
afhængigt af case, følger med. 

Også Anders Jensen fortæller at den 
kommende kødbakke er en dyrere 

løsning, men at de er nødt til at komme 
i gang. Begge forventer dog at den største 
udgift er forbundet med investeringen 
og omstillingen og håber på at 
omkostningerne dernæst vil falde.

”Det kræver meget af alle led, og det er 
ret komplekst. Men der er et stort arbejde 
i gang generelt i branchen, og vi starter 
nu et forum for plast op, så vi kan få dette 
struktureret, systematiseret og gjort på 
den rigtige måde. Jeg mener, at vi er nødt 
til at arbejde sammen på tværs af alle 
kæder, så vi får nogle holdbare løsninger. 
Ligesom vi gjorde dengang, man indførte 
pantsystemet i Danmark.” udtaler 
Anders Jensen og opfordrer til slut til at 
detailhandlen lægger kasketterne uden 
for døren og går sammen om at opnå 
løsninger der har en reel betydning  
for miljøet.

Kunsten  
at lægge  
kasketterne 
Detailhandlen tager ansvaret på sig 
og løfter - en kasket og kortærmet 
skjorte ad gangen - dagligvarerne 
op til nye klimavenlige højder.

Anna Kraglund,
Super Avisen

Af: Anna Kraglund, Super Avisen

ARTIKEL
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Jeg ved ikke med dig – jeg 
kan tåle rigtig meget glæde 
– særligt når det kommer fra 
søde, servicemindede - og 
arbejdsomme - kollegaer.

Ikke dermed at sige, at du som menneske er dårligere om 
du er sød, venlig - og sløj i vendingen – tværtimod – dog 
jeg ved, at du har truffet andre valg end den produktive. 

Så, hvad er nu det? Er det bare et valg at være arbejdsom 
eller sløj? Min tese er – ja.

Uden at tærske langhalm på diskussionen om talent 
er medfødt, da lad os gøre det kort – det meste af den 
adfærd vi oplever i dagens operation er ikke medfødt, 
men tillært – dvs, en adopteret måde at begå sig på. 

Hvis det er logisk, da spøger jeg: Hvis du kan beskrive den 
særlige adfærd, som passer lige præcis ind i jeres daglige 
arbejde, og som du ved giver den bedste produktivitet, 
kundetilfredshed og dermed bundlinje – hvad afholder 
så kollegaer og medarbejderne fra levere på den? 

Mit bud er; gætværk, som rimer med uvidenhed.

Al for ofte forventer, tror, tænker vi som ledere, at 
kollegaer og medarbejdere selv kan finde balancen for 
god service, huske at smile og at have positivt travlt. 
Vi tænker, hvis jeg kan, så kan andre da også finde ud 
af det?! Men nej, 2 af 10 vil ramme dit ’sweet spot’ af 
adfærd, som skal til for at lykkedes. De andre 8 gætter 
stadig - og du betaler for det med lavere produktivitet.

Så, hvor meget glæde kan du tåle – som leder?

Vi skal have kultur og konsekvens til indgå i samme 
regnestykke. Kultur som i ’den måde vi begår os på’, 
adfærd = service, produktivitet, flinkhed, ivrighed 
til at tage en ekstra tørn, villighed til at lære og blive 
korrigeret m.v. 

Om du kan detaljere/ forfatte/ skrive ned, hvordan du 
vil have kultur forvaltet indenfor din forretning (og 
forventningsvis diktereret indenfor noble menneskelige 

værdier) og kan gradbøje adfærden i ’mindre godt’, 
’tilfredsstillende’, og ’storartet’, da har du et dokument, 
hvorfra konsekvens kan tages. 

Konsekvens som i – klappet på skuldrene for det fine 
arbejde, samtalen om at prøve igen, eller skideballen 
for uakceptabel performance. (Krydr dette med en 
anstændig pædagogisk proces, så du ikke er den nervøse 
landmine, der eksploderer bare et nys høres).

Har du en anelse tålmodighed, og rettidige 1:1’s, vil du 
se, hvordan folk begynder at vælge adfærd derhenad, 
som du tænker er den rette – og dermed forhåbentligt 
bedre service, venlighed og produktivitet.

Og, det burde give dig masser af glæde!

Men HOV, hvad nu hvis du som leder ikke besidder noble 
menneskelige egenskaber – og almindeligvis tænker, at 
folk er fjolser, der er ude på at gøre dit job besværligt. 
Ja, den slags mennesker og ledere findes stadig i hobetal 
i 2018! Da, har du et problem med dig selv, fordi du 
replikerer den dårlige adfærd overpå andre, og det vil 
kunderne lugte. De forsvinder simpelthen, og du mister 
forretningen.

Derfor, hvorfor vil du overhovedet være leder? Prøv at 
nævne 4 årsager, tak!

Alle andre svar end mennesker som førsteprioritet 
starter forkert.

Mennesker – og det at gøre andre mennesker excellente 
omkring dig – må og skal være udgangspunktet for at 
påberåbe sig ledelsesansvaret.

Og, dermed er vi tilbage ved udgangspunktet – dog på en 
anden måde;

Skal dine kollegaers personlige udvikling, adfærd for 
service, niveau af produktivitet og personlig venlighed 
være en gættekonkurrence med meget lave odds for 
succes - eller skal den være en ’designet succes’, hvor 
du har optegnet retning, kvalitetsniveau og modenhed 
hvormed vi begår os i din operation? 

Du vælger. 

Og, dermed vælger du også hvor meget glæde du kan tåle 
– som leder.

Så hvor meget glæde kan du tåle?

Hvor meget 
glæde kan 
du tåle – 
som leder?

Dennis Falk Jakobsen, 
CEO, 

      thebusinessleadership.academy

ARTIKEL

Af: Dennis Falk Jakobsen, CEO, 
      thebusinessleadership.academy
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Den nye ferielov bærer i høj grad præg af forenkling 
af loven og indebærer store ændringer i forhold til 
gældende ret. Dog videreføres mange grundlæggende 
regler og principper. Som eksempel kan nævnes, 
at lønmodtagere fortsat optjener 2,08 dages betalt 
ferie om måneden og har ret til 5 ugers betalt ferie, 
hvoraf lønmodtageren har ret til, at mindst 15 dages 
betalt ferie lægges i en sammenhængende periode. 
Ligeledes fastholdes arbejdsgiverens krav til længden på 
varslingen af ferien.

Samtidighedsferie
De nuværende regler er baseret på det såkaldte 
optjeningsprincip. Ferie bliver optjent i et kalenderår, 
men kan først blive afholdt i det efterfølgende 
”ferieår”. Der kan således gå op til 16 måneder fra 
ansættelsesdatoen, før en lønmodtager har ret til 
betalt ferie. Med den nye ferielov bliver der indført et 
princip om samtidighedsferie. Princippet betyder, at 
lønmodtagere kan afvikle betalt ferie samtidig med, at 
de optjener denne ferie, samt at alle nyansatte har ret til 
betalt ferie allerede fra det første år på arbejdsmarkedet. 

Ferieåret og ferieafholdelsesperioden
Indførelsen af samtidighedsferie er samtidig goddag til 
et nyt ferieår og en ny ferieafholdelsesperiode. 

Ferieåret ændres fra den nuværende periode 1. maj  
til 30. april til fremadrettet at løbe fra 1. september til 
31. august. 

Hvis lønmodtageren ikke afholder alle sine optjente 

25 feriedage i løbet af ferieåret, har lønmodtageren 
yderligere 4 måneder fra den 31. august til den 
31. december til at afholde den resterende ferie. 
Ferieafholdelsesperioden bliver derefter på 16 måneder.

Det fremgår af loven, at lønmodtageren har krav på, 
at de første 4 ugers ferie placeres indenfor de første 12 
måneder af ferieafholdelsesperioden. 

Overgangsordning
Den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020, 
men allerede ét år før ikrafttrædelsestidspunktet træder 
en særlig overgangsordning i kraft. Overgangsordningen 
skal sikre arbejdsgiverne mod, at deres likviditet 
forringes som konsekvens af den nye ferielov, idet 
lønmodtagerne i det første år med samtidighedsferie i 
princippet vil optjene ret til 10 ugers betalt ferie – 5 uger 
som følge af optjeningsprincippet og 5 uger som følge af 
det nye princip om samtidighedsferie.

Overgangsordningen medfører, at ferie optjent i perioden 
fra 1. september 2019 til 31. august 2020 – i alt 25 dage 
– bliver ”indefrosset” i en ny fond, ”Lønmodtagernes 
Fond for Tilgodehavende Feriemidler” (fonden). Fonden 
skal sikre, at det ikke er muligt for lønmodtageren at 
afholde eller få udbetalt den i perioden fra 1. september 
2019 til 31 august 2020 optjente ferie, før lønmodtageren 
forlader arbejdsmarkedet.

Arbejdsgivere skal for overgangsperioden indberette til 
fonden, hvilke tilgodehavende feriemidler den enkelte 
lønmodtager har ret til. Arbejdsgiveren kan vælge at 
indbetale lønmodtagerens tilgodehavende til fonden i 
forbindelse med indberetningen. Arbejdsgiveren kan 
også vælge at udskyde betalingen til det tidspunkt, 

hvor lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet. I så 
fald skal arbejdsgiveren en gang årligt indberette 
tilgodehavendet til fonden. Manglende overholdelse af 
pligten til at indberette kan medføre, at fonden kræver 
alle indefrosne midler indbetalt. 

Lønmodtagere, der kommer ud på arbejdsmarkedet fra 
og med den 1. september 2020, optjener og afholder ferie 
efter reglerne om samtidighedsferie. Overgangsreglerne 
gælder således ikke for dem.

Særlige fondsferiedage til nyansatte
For nyansatte lønmodtagere, som kommer ud på 
arbejdsmarkedet i perioden fra den 1. september 
2019 til den 31. august 2020, vil der gælde en særlig 
overgangsordning, da de ved opstart i perioden fra den 
1. september 2019 til den 31. august 2020 det meste af 
deres ret til betalt ferie til ”indefrysning” ved fonden. 

Derfor er det i den nye ferielov bestemt, at nyansatte 
lønmodtagere, som har optjent mindre end 8,3 feriedage 
(eller ingen feriedage) frem til den 1. september 2019, 
kan afholde 8,3 såkaldte fondsferiedage i perioden 1. maj 
til 30. september 2020. Det er den enkelte medarbejder, 
der selv skal sørge for at søge om fondsferiedagene. 
 
Hvad skal du gøre som arbejdsgiver?
Den nye ferielov indebærer en del ændringer i gældende 
ret, hvorfor alle arbejdsgivere bør gennemgå deres 
nuværende ansættelseskontrakter for at sikre, at 
der ikke er bestemmelser, der er i strid med den nye 
ferielov. Samtidig opfordrer Lund Elmer Sandager til en 
opdatering af virksomhedens personalehåndbog samt 
en gennemgang af overenskomster og lokalaftaler. 

Den 25. januar 2018 vedtog Folketinget en ny ferielov, som fundamentalt 
ændrer måden, hvorpå lønmodtagere optjener ferie. Ændringerne er en 
reaktion på EU’s arbejdstidsdirektiv og skal således sikre, at den danske 
lovgivning er i overensstemmelse med Danmarks EU-retlige forpligtigels-
er. Den nye lov er på en gang simpel, men også kompleks og kræver, at du 
som arbejdsgiver sætter dig godt ind i det nye regler, før den træder i kraft. 

De væsentligste ændringer  
i den nye ferielov

Af: Michael Møller Nielsen, partner, advokat

Michael Møller Nielsen,
advokat, partner hos Lund 

Elmer Sandager

ARTIKEL
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Selvom italienske klassikere som Amarone og  
Ripasso er de mest populære, kan andre vine  

sagtens stå distancen til den fede julemad. 

Julen er hjerternes fest. Udover at de 
fleste blodkar er ved at sprænges af 
de enorme mængder fed, traditionel 
julemad vi indtager, er det også hygge og 
samvær i familiens skød. Hver familie 
har sin tradition, der helst ikke må 
afviges fra. Menuen, dansen om juletræet 
og mandelgaven er faste indslag, og det 
kan derfor være svært at forny sig. Én 
måde man kan få smagfuld variation på 
julebordet er ved, at vælge en ny ledsager 
til maden.

Saft og kraft
Det kan dog være lettere sagt end gjort. 
Julemadens svære balance mellem 
fedme, salt, surt og bitterhed stiller store 
krav til den vin, det skal følges af. En god 
tommelfingerregel for at udvælge julens 
vin er, at den skal have en masse saft 
og kraft. Det får vinen både ved at blive 
produceret i meget solrige områder og 
ved en lang, efterfølgende lagringstid. 

Traditionelt set har italienske vine som 
Amarone og Ripasso været dem, der 
ofte ledsager julemaden. Amarone er en 
italiensk rødvin, der produceres i området 
nær byen Verona øst for Gardasøen. 
Vinen lagres efterfølgende 2 – 3 år på 
egetrædsfade, og resultatet er en fuldfed 
vin med en høj alkoholprocent, der 
hjælper til at skære gennem og supplere 
menuens voldsomme smagsindtryk. 

”Til jul er det ofte den californiske 
Zinfandel, eller de klassiske, italienske 
som Amarone og Ripasso, fordi de er 
kraftige og samtidig bringer en god 
sødme. Det spiller godt med tilbehør 
som rødkålen og de brunede kartofler.” 
fortæller Simon, der er vin og spiritus-
specialist hos Meny på Vermlandsgade. 

Klassikerne foretrækkes
Kategorichef for Coop, Vin Martin 
Drewsen, er enig i, at kunderne op mod 
juletid går efter de gamle kendinge. 
Julemaden er så vigtig for danskerne, at 

der ikke eksperimenteres med vinene på 
samme måde, som det kan være tilfældet 
til nytårsaften. Kundernes usikkerhed og 
de faste tilbud på flere forskellige typer 
af de italienske klassikere fastholder de 
gamle mønstre: ”Mange vil gerne prøve 
noget nyt, men når de står i butikken, kan 
de godt være lidt usikre. Hvis ikke det er 
en vin de har smagt for nyligt, så tager de 
det klassiske. Alle supermarkedskæder 
har jo en Amarone på tilbud til jul. Flere 
vil gerne prøve noget andet, og det er 
også det vi prøver at imødekomme med 
andre vine i kataloget.”

Simon mener også, at forbrugernes valg 
af julevin påvirkes af supermarkedernes 
tilbudskatalog: ”Folk har idéen om, 
at det er det (Amarone, red.), man 
skal drikke til, og det får de også fra 
supermarkederne. Hvad angår julevinen 
herude prøver vi nogle andre ting, selvom 
der stadig er en Amarone på tilbud, men 
vi prøver også noget fransk i form af en 
Côtes du Rhône”

Nytænkning fra supermarkederne
Der findes dog en masse gode 

kvalitetsvine, der bliver forbigået af 
forbrugerne i juleræset. Det forsøger 
både Coop og Meny at gøre op med ved, 
at introducere tilbud og vejledning til at 
finde en julevin, der ikke nødvendigvis 
hedder Amarone eller Ripasso. 
Eksempelvis nævner Martin Drewsen 
Ribera del Duero som et eksempel på et 
vinområde, han har haft stor succes med 
at afsætte som en fabelagtig julevin.

Området ligger i det nordlige Spanien, og 
er beslægtet med den bedre kendte Rioja. 
Både rent geografisk, da de ligger tæt, 
men også fordi, at begge områder er kendt 
for at producere kompleks, langtidslagret 
rødvin med en høj smagsintensitet: ”Her 
har du en vin, der har lagret 14 måneder 
på fad og 2 år på flaske. Det gør, at den er 
lidt mere moden når den kommer ud til 
forbrugerne” fortæller Martin om ”F de 
Fuentespina” fra Ribera del Duero, der er 
den vin, han selv har tænkt sig at drikke 
til julemaden i år. 

Generelt er der rigeligt af andre, 
spændende vine, der kan stå distancen. 
Det største benspænd for forbrugerne 

virker til at være deres egne forventninger 
til etiketten og så selvfølgelig 
pengepungen, der i løbet af december 
har rigeligt at se til. Simon er dog 
forhåbningsfuld omkring projektet med 
at introducere andre vine til julebordet: 
”Det bliver sjovt at prøve at se, om man 
kan få folk lidt i en anden retning end 
den klassiske vej, de altid tager. De skal 
jo have deres traditionelle julemad og 
vin, og kunderne bruger rigtig mange 
penge. Man kan godt se, at vinvalget ikke 
behøves at være det allerdyreste op til 
jul. Alligevel er der mange flere, der har 
en idé om hvad de gerne vil drikke til jul 
end til nytår”

Af: Mikkel Klattrup, Super Avisen

Ny vin til gamle 
traditioner 

Mikkel Klattrup,
Super Avisen

ARTIKEL
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Familien Nielsen:
Der er ingen tvivl om, at der er tale om en spansk vin, idet 
det spanske flag pryder såvel etiketten som proppen. 
Det er en meget dejlig vin med blød og rund smag. Den 
vil egne sig godt til en god bøf en fredag aften.

Familien Klein:
Det er en let og mildt krydret vin, med et strej af hindbær 
i smagen. Farven er flot dyb rubinrød og duften er meget 
behagelig. En dejlig vin, der både kan drikkes med mad, 
men også stå alene. 

Familien Mikkelsen:
Denne vin er vi meget vilde med. Det er en dejlig 
frugtig vin med en let krydret smag og den bobler let 
på tungen. Vi kan fornemme fadlagringen på en meget 
behagelig måde. Den serverer vi næste gang vi skal 
lave en god gryderet.

Familien Søgaard:
Duft såvel som smag har en god harmoni i vinen. Der 
er flotte tunge gardiner i glasset og smagen er dejlig vel 
afstemt, med lidt vanilje. Et godt supplement til anden 
til Mortens aften eller til jul. Et sikkert valg til god mad 
i weekenden.

Familien Mathiasen:
En god vin med god kraft og syre, men dog alligevel meget 
fint afstemt. En flot farve i glasset og dejlig bouquet. Kan 
gå godt til julemaden og dens forskellige indslag.  

Familien Outzen:
Denne vin har en virkelig behagelig bouquet med spor af 
mørke bær. Dette sammen med en fin syre, giver vinen 
et harmonisk udtryk.

Familien Nielsen:
En god flaske med en farve der minder om mørke 
kirsebær. En rigtig god blød og lækker vin, der går nemt 
til en god pastaret, men også egner sig til et godt glas  
i sofaen.

Familien Klein:
Det er en særdeles behagelig vin. Smagen er rund og 
fyldig, nærmest Ripasso-agtig. Vinen egner sig godt til 
en god aften, med et stykke kalvekød til aftensmaden. 
En flot oplevelse og en nydelse af de bedre. 

Familien Mikkelsen:
Der er en anelse blomme i smagen og efterhånden 
kommer andre smagsnuancer også frem, ikke mindst 
i eftersmagen. Vi drak den til and, hvor den fungerede 
godt. Der er ikke andet at sige, end at det var en  
super rødvin.

Familien Søgaard:
Det er en stilistisk flot vin, med en flot etiket. Da vi 
åbnede flasken og hældte den i glasset kunne man med 
det samme se den flotte røde farve, der næsten er helt 
ren rød. Den gik godt til maden og jo længere tid den 
var åben kom der flere nuancer af eksempelvis bær  
og blomme. 

Familien Mathiasen:
En dejlig italiener, lige som vi kan lide det. Blomme 
og sødme i smagen – mørk og super lækker farve. 
Virkelig en fremragende vin efter vores smag. Klart 
anbefalelsesværdig.

Familien Outzen:
Man fyldes med velbehag når man drikker et glas af 
denne vin. Der er en ren rød farve i glasset og smagen 
har noter af sorte bær, med et tvist af lidt peber. Dejligt 
glas med let tannin.

Strandgaarden Wine 
& Spirits – vintest

Cune Rioja Crianza 2015

Tenuta Santa Maria Pràgal

SKALA:

1  = KUNNE VÆRE BEDRE

2 = ACCEPTABEL

3 = GOD

4 = MEGET GOD

5 = FREMRAGENDE

 
Gennemsnitskarakter 

på 3 og over udløser 

et Super Produkt. 

Gennemsnitskarakter 

på 4 og over udløser 

et Hall Of Fame.

SMAGSTEST

(Gns. 4,62)

HALL OF
FAME

(Gns. 4,40)

HALL OF
FAME

Der er næsten historiske tilstande i denne udgave af Super Avisens vintest.  
Alle vinene rammer en gennemsnitlig bedømmelse på over 4 og kommer dermed 
i Super Avisens Hall of Fame, hvilket er noget nær en sjældenhed. For at give et 
ekstra pift til vintesten, har panelet også testet den nye gin Gin MG Rosa. Det  
var svært at finde en decideret vinder, men tallene viser at Cune Rioja Crianza  
akkurat sniger sig forrest i feltet, skarpt forfulgt af den hvide Chardonnay. 
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SMAGSTEST

Familien Nielsen:
Flasken kan minde lidt om andre gin vi har prøvet, men 
farven skiller sig ud. Duften bærer helt klart præg af 
jordbær, hvilket går igen i smagen. God til drinks.

Familien Klein:
Gin er over i den sødlige ende, med duft og smag af 
jordbær, hvilket etiketten også fortæller. Flasken er en 
anelse anderledes end de gin vi ellers drikker. Den går 
godt i spænd med tonic der dog gerne skal ligge i den 
neutrale ende.

Familien Mikkelsen:
Den dufter af sommer og smager af jordbær. En rigtig 
god og anderledes gin. Normalt drikker vi ikke gin rent, 
men det kunne vi godt med denne, suppleret med en 
enkelt isterning. 

Familien Mathiasen:
Ginen er absolut anderledes end hvad vi ellers forbinder 
med gin. Dog et friskt pust og som godt alternativ til de 
mere traditionelle. Vi kunne finde på at benytte den som 
en del af velkomstdrink eller til en god sommerdag på 
terrassen, hvis man skal have en frisk drink.

Familien Outzen:
Normalt drikker vi kun London Dry Gin, så det var en ny 
oplevelse for os at smage denne. Den kan være et godt 
alternativ til den tørre gin og hvis drinken skal have et 
tvist af noget mere sødt. 

GinMG Rosa

Familien Nielsen:
Friskt med en hvidvin – og så især en hvidvin der 
smager som denne. En god portion frugt og en næsten 
champagne lignende farve. Sikke en smag. Man vil  
have mere.

Familien Klein:
En god hvidvin der vil egne sig godt til pastaretter og 
antipasti. Smagen er let og elegant og og rundes af med 
en dejlig lang eftersmag. 

Familien Mikkelsen:
Det er en Chardonnay i den absolut bedste ende af 
skalaen. En interessant smag med blød frugt og et lille 
hint af vanilje. Flot flot farve.

Familien Søgaard:
En god Chardonnay som efter vores mening, går godt til 

flere formål. Både til et godt glas på terrassen men også 
som ledsager til fisk eller lette fjerkræs retter. Duften er 
virkelig frisk og smagen følger op med frugt og næsten 
smøragtig note.

Familien Mathiasen:
Straks da vi åbnede flasken, kunne vi fornemme de 
florale dufte og fik tankerne hen på en blomstereng på en 
varm sommerdag. Den er meget frisk og frugtig i smagen 
og den har en eftersmag der hænger ved.  Lækkert.

Familien Outzen:
Farven minder om en flot mark på en varm sommerdag. 
Smagen har noter af citrus og vanilje og dejlig frugt. 
Vinen kunne egne sig godt til noget fisk eller en let 
pastaret. Et interessant bekendtskab, som vi absolut 
ikke er færdig med.

Chardonnay Veronese Torre Pieve

Familien Nielsen:
Den klarer sig perfekt fra duft til smag og hen til 
eftersmagen. Der er en rød tråd igennem hele 
smagsbilledet og man fornemmer fadlagringen 
der kommer i spil på denne vin. Tanninerne er vel 
afbalanceret også. Dejlig vin. 

Familien Klein:
Lidt af et power house, med masser af kraft og fylde. Dog 
en let syre og strejf af brombær i smagen. Farven er helt 
mørk og intens dybrød. Duften har aner af bær og fad. 
Det er en god vin, med en eftersmag der holder i lang tid.

Familien Mikkelsen:
Det er endnu en vin der egner sig godt til julemaden. God 
fylde, dejlig saft og kraft og smag af modne bær. Uden 
mad kan den også gå, men ”shiner” mest med mad der 
kan give den lidt modspil. En god Rioja.

Familien Søgaard:
En virkelig rar spansk vin, der passer godt til vores 
temperament. God til mange forskellige lejligheder og 
flere af efterårets retter. God mørk farve og i det hele 
taget en meget ærlig Rioja, hvilket er godt.

Familien Mathiasen:
Denne Rioja har en fløjlsblød smag. Farven er virkelig 
mørk og næsten over i den sorte tone. Jo længere tid den 
står åben, des flere smagsnuancer træder frem og giver 
den mere harmoni.

Familien Outzen:
I smagen fornemmes lidt viol, vilde bær og en anelse 
vanilje fra fadet. En god balance med lidt syre også. En 
dejlig vin fra det spanske.

Cune Rioja reserva 2013

(Gns. 4,20)

HALL OF
FAME

(Gns. 4,60)

HALL OF
FAME

(Gns. 4,25)

HALL OF
FAME
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ARTIKEL

Frøet til fremtidens supermarked 
kan meget vel være sået i en 
gammel riffelfabrik i Nordhavn. 
Ambitionsniveauet for Menys nye butik 
på Southhamptongade er lige så tårnhøjt, 
som de kraner og byggeprojekter, 
der lidt endnu vil omringe den. 
Våbenproduktionen er for længst blevet 
afskaffet, og de historiske omgivelser 
kan nu se frem til at blive genfødt med 
kølemontrer og kasseapparater i stedet 
for karabiner og kugler.

Den fredede, gamle bygning er nænsomt 
blevet restaureret til både at afspejle 
fortid og fremtid. De gamle, bærende 
søjler vil blive inddraget til at fortælle 
historien om våbenfabrikken, der under 
besættelsen blev det største sabotagemål 
i dansk historie. Det har været vigtigt, at 
konceptet bliver integreret perfekt i de 
historiske rammer:

”Det er altså de ægte, gamle mursten 
der er blevet renset. Det er ikke en eller 
andet papvæg, der bare er blevet klasket 
op” siger direktør Mikael Kristiansen, 
og peger på den restaurerede, gule 
murstensvæg indvendigt i butikken. 
”Vores konceptchef har fået lov til at 
bruge historier og billedmateriale fra 
efterkommerne. Statsarkivet har været 
ude og hjælpe med at få godkendt det 
hele.” fortsætter han. 

Fra bombemål til klimamål 
På en rundtur fortæller Mikael og 
sortimentschef Majbritt Houmann 
Hansen ivrigt om de mange tanker 
og arbejdstimer bag koncepterne. 
Den kommer blandt andet til at have 
den største grøntafdeling i Danmark 
i forhold til butikkens størrelse. En 

grøntafdeling, der er omtrent tre gange 
så stor som i konventionelle butikker. 
Fremtiden for forbruget er, som Mikael 
pointerer, grønt. 

Netop det grønne perspektiv har fået 
ekstra opmærksomhed i udviklingen af 
konceptet for den nye butik. Eksempelvis 
har man valgt at lave en hel afdeling 
med produkter, der er plantebaserede, 
veganske og overvejende glutenfri. 
Mikael Kristiansen understreger, at 
det har været vigtigt at følge de nye 
forbrugsmønstre, der spirer frem 
i kølvandet på klimadebatten. Det 
viser sig også i delikatesseafdelingen, 
hvor slagteren fylder mindre, mens 
fiskeafdelingen og diverse to-go 
løsninger fylder langt mere end hidtil. 
”Vi skal jo følge med det der sker ude 
i omverdenen, hvor forbrugerne fører 
hen. Og det er jo den her retning vi bare 
kan se. Man kan jo ikke åbne aviserne, 
nyhederne eller Facebook uden, at der er 
noget om dét.” tilføjer Majbritt.

Et servicemæssigt slaraffenland 
Et helt nyt dispensersystem til 
emballagefri løsvægtsvarer er 
blevet udarbejdet i samarbejde med 
Valsemøllen. Der er frisk, ikke-
homogeniseret tap-selv-komælk fra 
Øllingegaard, der fragtes til butikken 
dagligt i store 200-liters tanke. Der vil 
være eget kafferisteri, hvor man kan 
få ristet de grønne bønner præcist som 
man ønsker dem. I juicebaren kan man 
udvælge en hel ananas, og have den som 
friskpresset juice i en kop på få sekunder, 
hvis det er det man ønsker. Man kan få en 
pizza bagt mens man venter, hvis man 
ønsker dét. 

Hvis den mere voksne tørst skulle melde 
sig, kan man gå forbi baren og nyde et glas 
vin eller en øl fra butikkens sortiment. 

Man har sågar indgået en aftale med en 
brygmester om, at forbrugerne via en 
app kan designe deres egen øl, der så vil 
blive leveret til butikken. Det er sigende 
for hele det nye koncept, at der for 
alvor er lagt op til, at kunderne vil få en 
skræddersyet, personlig oplevelse, der 
tilpasses skiftende behov: ”Vores kunder 
efterspørger at de kan komme ned og 
tage maden med. Vælge om de skal lave 
en lille smule selv, eller det skal være 
færdigtilberedt”, fortæller Mikael.

Et laboratorium for fremtidens butik
De fleste af butikkens utallige tiltag 
er ikke set i hverken Danmark eller 
størstedelen af Europa før. Man har turde 
at satse på, at kundegrundlanget er der, 
hvis kvaliteten er i top. Samtidig er den 
nye butik ifølge Majbritt og Mikael også 
et slags laboratorium, hvor man kan 
afprøve nye koncepter: ”Det vigtigste for 
os er at få lavet et afsæt i, hvordan vi ser 
forbrugsmæssige trends fremadrettet. Vi 
tror, at forbrugerne herude i Nordhavnen 

er nogle af dem, der flytter sig først. For 
os har det været afgørende at finde ud af, 
hvilke løsninger der fungerer for at vi kan 
bruge dem andre steder efterfølgende” 
siger Mikael Kristiansen. 

Kranerne og den stive kuling ved 
havnefronten til trods tegner Menys 
storslåede satsning i Nordhavnen til at 
blive et unikt madeventyr, der kommer 
til at ændre den brede forståelse af hvad 
et supermarked er nu, og ikke mindst 
hvad det bliver i fremtiden.

Meny relancerer riffelsyndikatets historiske 
omgivelser som et nytænkende madmarked  
i verdensklasse.

Af: Mikkel Klattrup, Super Avisen

Nordhavnens nye, 
moderne madperle

Mikkel Klattrup,
Super Avisen



Som læser af Superavisen får du disse specielle læsertilbud på kør selv-ferie.
Oplys rejsekoden ”SUPERAVISEN” ved bestilling – så får du automatisk rabatprisen.

Bestil nu på www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48
Telefonen er åben hverdage kl. 9-17. Weekend og helligdage kl. 10-14.
Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Ekspeditionsgebyr 99,-. 
Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt.  

Teknisk arrangør:  

Rejsekode: SUPERAVISEN

KØR SELV-FERIE

Pris pr. pers. i dbl. værelse  

2.249,-
Pris uden rejsekode 2.549,-

Pristillæg 1.5.-31.10.2019: 600,-

• 5 overnatninger
• 5 x morgenbuffet
• 5 x 3-retters middag/buffet 
• Fri adgang eller rabat på 
 mere end 40 attraktioner

Hotelidyl i smukke Sauerland
Der Schöne Asten - Resort Winterberg HHH 

Sauerland bugner af charmerende bindingsværksbyer, 
disede bjergtinder, dybe skove og klare søer – og så har 
området et væld af historiske seværdigheder. Det er 
også her, I finder et af de allermest varierede aktivitets-
udbud i Tyskland – og som prikken over i’et får I hjemme 
på skønt resort i den idylliske landsby Altastenberg, blot 
6 km fra centrum af den berømte skisportsby Winter-
berg. På resortet venter kaminstuerne, restauranten, 
tennisbanerne, hoppeborgen, den hyggelige biergar-
ten og ikke mindst wellnessafdelingen med indendørs 
swimmingpool, jacuzzi, børnepool og saunaområde. 

Mandag-lørdag frem til 26.11.2018 og 1.4.-26.11.2019.
Børnerabat (ved 2 voksne)
1 barn 0-5 år gratis.
2 børn 6-12 år ½ pris.

Også mulighed for3 og 4 nætter

Kurafgift EUR 2,20 pr. person over 16 år pr. døgn. 

Pris pr. pers. i dbl. værelse  

1.049,-
Pris uden rejsekode 1.199,-

• 2 overnatninger
• 2 x morgenbuffet
• 1 x 2-retters årstidens middag 
 på Restaurant Empire
• 1 x kaffespecialitet og kage
• 1 flaske rødvin pr. værelse
• Kaffe og te ad libitum 
 i lobbyen
• Fri Wi-Fi

Weekend i Nordjylland
Best Western Hotel Herman Bang HHH i Frederikshavn
Tilbring en weekend i hyggelige Frederikshavn på et hi-
storisk – men i dag ganske moderne – hotel med fine 
faciliteter som for eksempel den amerikanske Restau-
rant Empire. I bliver naboer til byens førende spa, Den 
Syvende Himmel, og bor på en sidegade til byens gå-
gade, som strækker sig hele vejen fra den smukke kirke 
til butikkerne i den gamle købstads anden ende. Talrige 
caféer og restauranter står klar til at give benene en 
pause og ganen en god oplevelse – og på en udflugt kan 
I besøge nordjyske perler som Skagen (41 km), Sæby 
(15 km) og Læsø (600 m til færgen).

Ankomst fredag og lørdag 15.12.2018 og 
4.1.-29.6.2019.

Pris pr. pers. i dbl. værelse  

1.649,-
Pris uden rejsekode 1.799,-

• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• 2 x stor temabuffet
• 10-20 % rabat på wellness
• Værelse med balkon/terrasse

Tysklands smukkeste ferieø
Aquamaris Strandresidenz Rügen HHHH i Breege
Rügen er ikke bare Tysklands største ø; det er også Tysk-
lands smukkeste. Tæt ved den danske grænse, Østersøens 
sandstrande, de karakteristiske hvide klinter og de idylliske 
fiskerlandsbyer ligger jeres 4-stjernede superiorhotel med 
direkte adgang til alt det, der gør Rügen til den perfekte fe-
riedestination: I en duft af skov og hav kan I nyde faciliteter 
som wellnesscenter med indendørs swimmingpool, pirat-
skib og legeland for børnene, tapasbar og steakhouse. I bor 
kun 200 meter fra den pragtfulde, hvide sandstrand – og på 
hele øen snor vandre- og cykelstierne sig om hinanden i et 
vidtstrakt net gennem de tætte, kuperede bøgeskove. 

Valgfri ankomst frem til 20.12.2018 og 25.1.-23.5.2019.

Børnerabat (ved 2 voksne)
1 barn 0-5 år gratis.
1 barn 6-12 år ½ pris.
Maks. 1 barn pr. værelse.

2 nætter 1.249,-4 nætter 2.149,-

Kurafgift EUR 1,20 pr. person (over 10 år) pr. døgn.

Pris pr. pers. i dbl. værelse  

1.249,-
Normalpris 1.399,-

• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• 3 x 3-retters middag
• Velkomstdrink

Kroferie i Sydslesvig
Hotel & Restaurant Schimmelreiter HHH i Nordtyskland
Det hyggelige hotel er det perfekte udgangspunkt, hvis I 
ønsker en miniferie i spændende, historiske omgivelser, 
hvor det også er let at komme til. Her bor I i hjertet af Syd-
slesvig med masser af udflugtsmuligheder i det gamle 
danske land – fra Vadehavskysten mod vest til fjordene 
ved Flensborg og Slesvig by mod øst. Det tager blot en 
halv time fra den danske grænse at køre til den traditions-
rige kro, som ligger i den lille landsby Silberstedt. Samtidig 
ligger Slesvig kun 16 kilometer fra hotellet, og her kan I 
blandt andet se domkirken Sankt Petri. Også Gottorp Slot 
er et besøg værd: Her finder man flere museer med arkæ-
ologiske fund, kunst, møbler og den berømte Nydam-båd.

Valgfri ankomst frem til 20.12.2018 samt 2.1.-29.5.2019.

Børnerabat (ved 2 voksne)
1 barn 0-3 år gratis.
1 barn 4-12 år ½ pris.
Maks. 1 barn pr. værelse.

Hotel & Restaurant Schimmelreiter

Oplev julemarkederne
i Husum og Flensborg

Som læser af Superavisen får du disse specielle læsertilbud på kør selv-ferie.
Oplys rejsekoden ”SUPERAVISEN” ved bestilling – så får du automatisk rabatprisen.

Bestil nu på www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48
Telefonen er åben hverdage kl. 9-17. Weekend og helligdage kl. 10-14.
Afbestillingsforsikring kan tilkøbes. Ekspeditionsgebyr 99,-. 
Forbehold for tryk- og prisfejl samt udsolgt.  

Teknisk arrangør:  

Rejsekode: SUPERAVISEN

KØR SELV-FERIE

Pris pr. pers. i dbl. værelse  

2.249,-
Pris uden rejsekode 2.549,-

Pristillæg 1.5.-31.10.2019: 600,-

• 5 overnatninger
• 5 x morgenbuffet
• 5 x 3-retters middag/buffet 
• Fri adgang eller rabat på 
 mere end 40 attraktioner

Hotelidyl i smukke Sauerland
Der Schöne Asten - Resort Winterberg HHH 

Sauerland bugner af charmerende bindingsværksbyer, 
disede bjergtinder, dybe skove og klare søer – og så har 
området et væld af historiske seværdigheder. Det er 
også her, I finder et af de allermest varierede aktivitets-
udbud i Tyskland – og som prikken over i’et får I hjemme 
på skønt resort i den idylliske landsby Altastenberg, blot 
6 km fra centrum af den berømte skisportsby Winter-
berg. På resortet venter kaminstuerne, restauranten, 
tennisbanerne, hoppeborgen, den hyggelige biergar-
ten og ikke mindst wellnessafdelingen med indendørs 
swimmingpool, jacuzzi, børnepool og saunaområde. 

Mandag-lørdag frem til 26.11.2018 og 1.4.-26.11.2019.
Børnerabat (ved 2 voksne)
1 barn 0-5 år gratis.
2 børn 6-12 år ½ pris.

Også mulighed for3 og 4 nætter

Kurafgift EUR 2,20 pr. person over 16 år pr. døgn. 

Pris pr. pers. i dbl. værelse  

1.049,-
Pris uden rejsekode 1.199,-

• 2 overnatninger
• 2 x morgenbuffet
• 1 x 2-retters årstidens middag 
 på Restaurant Empire
• 1 x kaffespecialitet og kage
• 1 flaske rødvin pr. værelse
• Kaffe og te ad libitum 
 i lobbyen
• Fri Wi-Fi

Weekend i Nordjylland
Best Western Hotel Herman Bang HHH i Frederikshavn
Tilbring en weekend i hyggelige Frederikshavn på et hi-
storisk – men i dag ganske moderne – hotel med fine 
faciliteter som for eksempel den amerikanske Restau-
rant Empire. I bliver naboer til byens førende spa, Den 
Syvende Himmel, og bor på en sidegade til byens gå-
gade, som strækker sig hele vejen fra den smukke kirke 
til butikkerne i den gamle købstads anden ende. Talrige 
caféer og restauranter står klar til at give benene en 
pause og ganen en god oplevelse – og på en udflugt kan 
I besøge nordjyske perler som Skagen (41 km), Sæby 
(15 km) og Læsø (600 m til færgen).

Ankomst fredag og lørdag 15.12.2018 og 
4.1.-29.6.2019.

Pris pr. pers. i dbl. værelse  

1.649,-
Pris uden rejsekode 1.799,-

• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• 2 x stor temabuffet
• 10-20 % rabat på wellness
• Værelse med balkon/terrasse

Tysklands smukkeste ferieø
Aquamaris Strandresidenz Rügen HHHH i Breege
Rügen er ikke bare Tysklands største ø; det er også Tysk-
lands smukkeste. Tæt ved den danske grænse, Østersøens 
sandstrande, de karakteristiske hvide klinter og de idylliske 
fiskerlandsbyer ligger jeres 4-stjernede superiorhotel med 
direkte adgang til alt det, der gør Rügen til den perfekte fe-
riedestination: I en duft af skov og hav kan I nyde faciliteter 
som wellnesscenter med indendørs swimmingpool, pirat-
skib og legeland for børnene, tapasbar og steakhouse. I bor 
kun 200 meter fra den pragtfulde, hvide sandstrand – og på 
hele øen snor vandre- og cykelstierne sig om hinanden i et 
vidtstrakt net gennem de tætte, kuperede bøgeskove. 

Valgfri ankomst frem til 20.12.2018 og 25.1.-23.5.2019.

Børnerabat (ved 2 voksne)
1 barn 0-5 år gratis.
1 barn 6-12 år ½ pris.
Maks. 1 barn pr. værelse.

2 nætter 1.249,-4 nætter 2.149,-

Kurafgift EUR 1,20 pr. person (over 10 år) pr. døgn.

Pris pr. pers. i dbl. værelse  

1.249,-
Normalpris 1.399,-

• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• 3 x 3-retters middag
• Velkomstdrink

Kroferie i Sydslesvig
Hotel & Restaurant Schimmelreiter HHH i Nordtyskland
Det hyggelige hotel er det perfekte udgangspunkt, hvis I 
ønsker en miniferie i spændende, historiske omgivelser, 
hvor det også er let at komme til. Her bor I i hjertet af Syd-
slesvig med masser af udflugtsmuligheder i det gamle 
danske land – fra Vadehavskysten mod vest til fjordene 
ved Flensborg og Slesvig by mod øst. Det tager blot en 
halv time fra den danske grænse at køre til den traditions-
rige kro, som ligger i den lille landsby Silberstedt. Samtidig 
ligger Slesvig kun 16 kilometer fra hotellet, og her kan I 
blandt andet se domkirken Sankt Petri. Også Gottorp Slot 
er et besøg værd: Her finder man flere museer med arkæ-
ologiske fund, kunst, møbler og den berømte Nydam-båd.

Valgfri ankomst frem til 20.12.2018 samt 2.1.-29.5.2019.

Børnerabat (ved 2 voksne)
1 barn 0-3 år gratis.
1 barn 4-12 år ½ pris.
Maks. 1 barn pr. værelse.

Hotel & Restaurant Schimmelreiter

Oplev julemarkederne
i Husum og Flensborg



Julecheesecake
med kirsebær

Fejr julen med

14-16 PORT.

BUND
Bastogne kiks 250 g
smør (smeltet) 50 g 
Marabou Premium 70% 100 g
CREME
Philadelphia Original 900 g
skyr 200 g
vanilje 1 
stang
fl ormelis 100 g
husblas 6 blade
skal og saft af 1 øko citron
drænede Amarena kirsebær 200 g
PYNT
valnødder 70 g
tørrede fi gner 
(skæres i mindre stykker) 70 g
sukker 70 g
Marabou Premium 70%  50 g

Mondelez Danmark ApS · Tlf.: 43 96 96 22 · philadelphia.dk

1. Smelt smørret og knus kiksene til groft pulver i en foodprocessor. Bland det sammen og vend smeltet chokolade i. 
2. Beklæd en springform (Ø 22 cm) med bagepapir i bunden og tryk massen ud heri. Beklæd evt. formen med kagebånd.
3. Pisk Philadelphia glat ved lav hastighed, tilsæt skyr og rør det til en jævn masse. 
4. Skrab vaniljekornene ud, fordel dem i fl ormelisen og bland det derefter i ostemassen.
5. Læg husblassen i blød i koldt vand (ca. 5 min.). Varm skal og saft af citronen op og smelt husblassen heri. 

Lad citronsaftmassen afkøle let, tilsæt den derefter til ostemassen og rør det godt sammen. 
6. Halver kirsebærene og fordel skiftevis ostemassen og kirsebærrene i formen. Gem lidt kirsebær til pynt 

på toppen af kagen. Stil kagen på køl i min 4 - 5 timer. 
7. Varm sukker på en pande til det karamelliserer, vend valnødder og fi gner i. Vend sukkermassen ud på et 

stykke bagepapir og lad det afkøle. 
8. Smelt chokoladen og kom det i en lille sprøjtepose. Lav stjerner på et stykke bagepapir og lad dem størkne.
9. Pynt kagen med de karamelliserede valnødder og fi gner, chokolade stjerner og de sidste kirsebær.

Brug Philadelphia i julens retter - lige fra kolde 
til varme. Find fl ere opskrifter på philadelphia.dk.

http://www.svanetrading.dk

