Erhvervsportræt

Dagli`Brugsen - opruster på vinfronten
Dagli’Brugsen Gl. Rye har i uddeler Henrik V. Rasmussen en
vinkender af karat. På grund
af stigende kundeinteresse opprioriterer han nu vinafdelingen
med flere nye vine og skiftende,
aktuelle temaer under etiketten
”HENRIK ANBEFALER”.
Af Ole Jeppesen

Der findes vinelskere med portvinstud, og så er der dem, der blot har
næse for god vin. Uddeler Henrik V.
Rasmussen hører til den sidste gruppe. Denne personlige passion koblet
med kundernes stigende efterspørgsel på spændende vine fører nu til en
udbygning af vinudbuddet i Byens
Egen Butik:

”Jeg vil støvsuge leverandørernes
hylder for gode vine, og lede i krogene efter de knap så udbredte, men
fantastiske oplevelser. Jeg vil kort
sagt bruge noget mere tid på området, for jeg kan mærke, at kunderne
ønsker det,” lyder det fra uddeleren.

”Kom endelig! Jeg elsker at snakke
om god vin,” fastslår Dagli’Brugsens
uddeler.

Han tog tidligere i efteråret på vininspirationstur til Alsace og er blandt
andet derfor fuld af nye indtryk.
Dette smittede blandt andet af på
Gl. Rye Vinaften 2015, hvor der både
indgik vin fra Alsace og en hel del
økologiske druer:
”Økologien repræsenterer et af de
kommende temaer under ”HENRIK
ANBEFALER”-etiketten. Gl. Rye er jo
alt andet end økologi-forskrækket,
og der sker også virkelig meget på
dette felt for tiden. I december måned vil ”HENRIK ANBEFALER” dog
dreje sig om spændende og også
anderledes julevine,” siger Henrik V.
Rasmussen.
Kunderne skal ikke holde igen med
deres vinspørgsmål, selvom papskilte
fortæller, hvad uddeleren peger på
for tiden. Henrik V. Rasmussen anbefaler stadig gerne vine ’live’:

Byens Egen Butik præsenterer…

Jul i Gl. Rye

Dagli’Brugsen Gl. Rye inviterer til julehygge for
store og små!

vember! Så kig ned sammen med en voksen, og hæng
din strømpe op – f.eks. dagen før!

Byens Egen Butik er leveringsdygtig i, om ikke alt til julen, så det meste. Dels er der julemad og –vin af tårnhøj
kvalitet – herunder en masse økologi. Dels er der lokalt
fremstillet julehygge i lange baner. Særligt for byens
børn vil der i år være mulighed for at hænge sin julestrømpe op over frysedisken i butikken.

Julehyggen kulminerer fire uger senere, nemlig lørdag d.
19. december, hvor Byens Egen Butik over middag byder
indenfor til Glögg, æbleskiver og ristede skumfiduser.
Henrik vil fortælle om de forskellige oplagte julevine,
mens Brugsnissen fylder ekstra fine sager i børnenes julestrømper. Og mon ikke der også bliver lejlighed til at
nynne med på glade julesange, mens man ønsker naboer,
genboer og gårdboer en glædelig jul.

Den gamle Brugsnisse vil nemlig hver tirsdag og lørdag
morgen fylde lidt godter i de ophængte strømper som
tak for positiv stemning og masser af god handel i årets
løb. Første julegodter falder allerede lørdag d. 26. no-

Den gamle Brugsnisse vil hver tirsdag
og lørdag morgen fylde lidt godter
i de ophængte strømper.

Gør en forskel:

Brug en ”flad tyver” mere
i Dagli´Brugsen
om ugen...
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