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Albertslund, den 11. juni 2020 

  

Aldi Thisted er nomineret til Frugt- og grøntprisen 

For første gang i Aldi Danmarks historie er en butik nomineret til Frugt- og grøntprisen 

2020 – en pristigefyldt pris fra Landbrug & Fødevarer i kategorien discount. Med høj 

energi og flot fokus på både sundhed og det lokale er butikken i Thisted videre i den 

grønne dyst om at vinde titlen som den bedste frugt- og grøntafdeling. 

 

Kunderne bliver mødt af et grønt univers, når de handler ind i Thisted. Det sunde fokus er tænkt 

ind i hele butikken – lige fra indgangspartiet med et grøn græstæppe, et torv med lokale varer og 

en inspirerende frugt- og grøntafdeling med opskrifter. ”En appetitvækkende butik”, lyder det fra 

juryen.  

 

Aldi’s store transformation har, udover nye butikker og nyt butikskoncept, blandt andet også 

betydet flere friske fødevarer, større fokus på danske og økologiske produkter samt et ekstra 

fokus på lokale behov. Denne nominering er med til at understøtte Aldi’s rejse mod en endnu 

bedre indkøbsoplevelse med et godt udvalg af friskt frugt og grønt og med kunden i centrum.    

 

”Vi er utrolig stolte af at være nomineret til Frugt- og grøntprisen. Vi har forvandlet hele butikken til 

et grønt univers med en grøn sti gennem hele butikken. Sundhed er vigtig, og vi hjælper vores 

kunder til at tage et grønnere valg, når de handler ind. Samtidig har de mulighed for at støtte lokalt, 

da vi har indgået samarbejde med Frilandsgrønt, Thy Økobær og Mosteriet i Thy”, fortæller 

butikschef Rasmus Hansen i Aldi Thisted.  

 

Det er tredje år i træk, at Aldi deltager i frugt- og grøntprisen, som hvert år bliver arrangeret af 

Landbrug & Fødevarer – og som butikken i Thisted nu er nomineret til. Henover sommeren bliver 

de nominerede butikker vurderet ud fra juryen og en Mystery Shopper, og den 29. september 

finder prisoverrækkelsen sted på Fødevaredagen på Hindsgavl Slot.   

 

For yderligere info:  

External Communications Manager, Michele Iversen, michele.iversen@aldi.dk 

 

 

Privatfoto: Rasmus Hansen glæder sig over 

nomineringen til årets Frugt- og grøntpris 2020 
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