Hjælp dit supermarked med at sælge flere plantebaserede produkter
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Kontakt og ros
Henvend dig til butiksbestyreren eller til en medarbejder i supermarkedet, og ros dem for det, de allerede gør godt.
”Det er skønt, at I har en god variation af
plantedrikke, da jeg foretrækker havredrik i
min kaffe og mandeldrik på min morgenmad”
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”Vi køber så vidt muligt økologisk, så vi er så
glade for, at I har mange økologiske muligheder
inden for de plantebaserede produkter”

Giv konkrete forslag til produkter, som kan udvide sortimentet
Foreslå plantebaserede produkter, som du ønsker, at supermarkedet tilføjer til deres sortiment.
Udfyld og print evt. vores liste over grønne basisprodukter, som du kan give til butikken efter jeres snak (se næste side).
Kryds af ved de produkter, du ønsker, at supermarkedet udvider med, og uddyb evt. med konkrete mærker og produktvarianter.
”Jeg savner flere valgmuligheder, når det
kommer til morgenmadsprodukter, fx to typer
planteyoghurt, en med jordbær og en naturel”
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”Det kan være en udfordring at lave
madpakker, men jeres store udvalg af
plantebaseret pålæg gør det meget nemmere”

”Det ville være dejligt, hvis der også var en
økologisk plantefars eller færdige falafler i
køledisken”

”Mine børn elsker plantepostej, specielt X, som
har den helt rette konsistens og smag. Den
kunne stå sammen med den animalske variant”

Henvis supermarkedet til sider, hvor de kan få mere information
Henvis fx butiksbestyreren til DVF’s detailunivers, hvor supermarkeder kan finde vejledninger til alt fra placering af varer
til navngivning af grønne områder og hylder.
Få mere viden om plantebaserede
produkter i detail:
https://vegetarisk.dk/detail/

Hej supermarked, tak for jeres interesse i at tilføje flere grønne produkter til
jeres sortiment. Her er nogle forslag:
❑ Planteost: ________________________________

❑ Hummus: __________________________________

❑ Kage/småkager: ______________________

❑ Plantedrikke: ____________________________

❑ Pesto: ______________________________________

❑ Müslibarer/kiks: ______________________

❑ Planteyoghurt: ___________________________

❑ Alternativer til fisk og skaldyr: __________

❑ Chokolade: ____________________________

❑ Smørbar: _________________________________

❑ Færdigretter: _____________________________

❑ Slik: ____________________________________

❑ Plante-fraiche: ___________________________

❑ Pizza: _____________________________________

❑ Is: ______________________________________

❑ Plantefløde: ______________________________

❑ Pasta: _____________________________________

❑ Andet: _________________________________

❑ Piskbar: __________________________________

❑ Dressinger/saucer: ______________________

__________________________________________

❑ Plantepålæg: _____________________________

❑ Mayonnaise: _____________________________

__________________________________________

❑ Plantepostej: _____________________________

❑ Remoulade: ______________________________

__________________________________________

❑ Kødalternativer: _________________________

❑ Gærflager og krydderier: _______________

❑ Falafler: __________________________________

❑ Brød/knækbrød: _________________________

❑ Tofu: _____________________________________

❑ Bønner: ___________________________________

❑ Tempeh: _________________________________

❑ Linser: ____________________________________

❑ Seitan: ___________________________________

❑ Kikærter: _________________________________

❑ Jackfruit: _________________________________

❑ Dadelruller/pålæg: ______________________

