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KØDGROS VEST A/S MED I DANSK CATER A/S 
 
Dansk Cater A/S har indgået aftale om køb af kødforædlingsvirksomheden Kødgros Vest med de 
hidtidige ejere Jørgen Bjerrisgaard og Kim Munksgaard. 
 
Kødgros Vest har med base i Herrup ved Vinderup drevet grossist- og kødforædlingsvirksomhed 
side 1978. Virksomheden har udviklet en betydelig kompetence på forskellige former for 
kødforædling og har sideløbende udvidet produktsortimentet med henblik på at kunne tilbyde og 
levere et bredt sortiment til storkøkkener. 
 
Dansk Cater A/S består af 15 selvstændige foodservice grossister og salgsselskaber i Danmark og er 
en del af Euro Cater Koncernen.   
I koncernen indgår også den nyligt tilkøbte svenske foodservice grossist Svensk Snabbmat AB, som 
fra 18 afdelinger leverer til storkøkkener i hele Sverige.  
PolCater er koncernens polske selskab, som fra 7 lagre distribuerer til foodservice branchen i Polen. 
Euro Cater koncernen har efter transaktionen en omsætning på dkk 4,4 mia., omregnet til helårstal, 
og har ca. 1300 ansatte fordelt på 41 distributions- og salgsafdelinger i Danmark, Sverige og Polen. 
 
”Kødgros Vest bliver en forstærkning af Dansk Cater med de kompetencer og det knowhow de 
besidder specielt inden for kødforædling. F.eks. Sous-Vide behandlede produkter tror vi meget på 
og her har Kødgros Vest en stor kompetence. Samtidig har de opbygget et kompetent og engageret 
personale, som vi ser frem til at få med i Dansk Cater”, udtaler Leon Sørensen adm. direktør i 
Dansk Cater. 
 
”Vi tror, at Dansk Cater og dermed også Euro Cater, er den rigtige partner og gruppering inden for 
foodservice i Skandinavien. Den kompetence vi har inden for kødforædling tror vi supplerer Dansk 
Caters distributionsnet i Danmark rigtigt godt. Vi bliver en del af en stærk foodservice grossist, som 
tror på lokale forskelligheder og kompetencer, hvilket er det rigtige for Kødgros Vest og for vore 
medarbejdere” udtaler Jørgen Bjerrisgaard adm. direktør i Kødgros Vest. 
 
For yderligere information om koncernen: 
 
www.cater.dk 
www.kodgros.dk 
www.snabbmat.se 
www.altor.com   
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