
Svendborg skal have sin egen ost

Mild og blød eller kraftig og smagfuld. Svendborg skal have sin egen ost – og det 
er kunderne i Aldi på Nyborgvej, der bestemmer, hvilken én det bliver. Alle byens 
gourmet-entusiaster er inviteret til prøvesmagning og afstemning onsdag den 28. 
marts og de efterfølgende lørdage til slut april. Og selvfølgelig bliver der også 
serveret fl øjlsblød rødvin og nybagt baguette til.

I samarbejde med Gundestrup Mejeri skal Svendborg have sin helt egen ost. Det er Aldi på 

Nyborgvej, der sætter fokus på deres nye butikskoncept og mejeriafdeling med det nye initiativ – 

hvor god smag og lokale samarbejder er i fokus.

Onsdag den 28. marts og de efterfølgende lørdage til slutningen af april kan kunderne smage og 

stemme på deres favorit, som efterfølgende vil komme i sortiment i Aldi på Nyborgvej. Og der skal 

selvfølgelig ikke bare smages på gode oste; de skal naturligvis nydes sammen med rødvin, friske 

druer fra grøntafdelingen og lunt brød fra Aldis egen bake off -afdeling, som hver dag byder på 

friskbagt brød.

”Vi håber meget på, at de handlende i Svendborg vil have lyst til at være med til at fi nde frem til 

byens nye varemærke – vores helt egen ost. Vi lover at byde på massevis af gode smagsoplevelser 

og ikke mindst en nervepirrende afstemning”, fortæller butikschef Kenneth Bo Hansen – der også 

kan afsløre, at der i løbet af de næste måneder vil være spændende opskrifter og smagsprøver 

med fynsk ost at fi nde i butikken. 

Afstemningen fi nder sted til den 30. april i Aldi på Nyborgvej, hvorefter vinderen vil blive kåret. I 

april vil det også være muligt at købe en smagstest-pakke med hjem, så den store smagning kan 

fi nde sted i ro og mag derhjemme med familien eller over et godt glas rødvin en fredag aften med 

gode venner. 

Afstemning om byens kommende ost fi nder sted i Aldi på Nyborgvej fra den 28. 
marts til den 30. april, hvorefter vinderen vil blive kåret. 

Talsmand: Vicedirektør i Aldi Danmark med ansvar for CSR, marketing og kommunikation, Thomas 

Bang. Mail: presse@aldi.dk

FAKTA OM ALDI
Aldi Danmark kunne i 2017 fejre sit 40 års jubilæum, og dermed markere discountbranchens 

indtog på det danske marked. I Danmark er der 189 butikker med knap 2300 medarbejdere fordelt 

over hele landet.

Aldi Nord Gruppen er en af Europas største discountkæder, med mere end 5000 supermarkeder i 

Spanien, Portugal, Frankrig, Belgien, Holland, Luxembourg, Polen, Danmark og Tyskland hvor man 

er nummer 1 i discount. 


