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KødGrossisten i Vemmelev vokser 
Efter blot tre år er KødGrossisten i Vemmelev på vej til at vokse ud af sine bygninger. Til marts 
tager Catering Engros-selskabet første spadestik til nye 1.740 m2 kontorer, produktion og lager, 
der skal give plads til fortsat vækst og nye arbejdspladser i Vestsjælland. 
 
Siden Catering Engros i 2009 overtog den vestsjællandske kødvarevirksomhed, KødGrossisten, er 
det kun gået én vej, fremad.  
 
I perioden frem til i dag er selskabet, som forarbejder kødvarer og laver specialiteter, røgvarer og 
pølser til hoteller, restauranter og caféer i hele landet, gået fra 48 til 72 ansatte. Samtidig er 
KødGrossisten nu for anden gang vokset ud af bygningerne i Vemmelev tæt ved Vestmotorvejen.  
 
Derfor tager virksomheden til marts for anden gang på få år hul på et stort byggeri, der skal give 
albue- og vækstrum. Planen er, at KødGrossisten allerede til september i år rykker ind på nye 
1.740 m2 lager, kontor og produktionsfaciliteter på Industrivænget 16. 
 
”Vi har oplevet nærmest eksplosiv vækst, siden vi i 2012 indviede de nye bygninger i Vemmelev. 
Derfor går vi nu igen i gang med at bygge ud. Selvom den står på byggeroderi frem til september, 
er det super positivt, at vi overgår vores ellers optimistiske fremskrivninger. Med det nye byggeri 
fremtidssikrer vi forretningen og skaber ideelle rammer for vækst og nye arbejdspladser her i 
Vestsjælland,” siger Karsten F. Nielsen, markedsdirektør i Catering Engros. 
 
KødGrossisten servicerer hver dag over 1.100 kunder i hele Danmark med et bredt sortiment af 
okse- og svinekød, fjerkræ, lam, pålæg m.m. Al produktion sker på den topmoderne fabrik i 
Vemmelev, som virksomheden fik bygget i 2012. 
 
For yderligere information kontakt: Karsten F. Nielsen, markedsdirektør, Catering Engros A/S, 
2247 4899. 
 
Fakta:  
 
Catering Engros er en af Danmarks største udkørende foodservice grossister. Virksomheden har mere end 
100 lastbiler, 6 lagerterminaler i Danmark og på Grønland samt 2 Cash & Carry butikker. Catering Engros 
omsætter årligt for 1,8 mia. kr.  
 
KødGrossisten er en del af Catering Engros, som er ejet af Dagrofa-koncernen, der har en årlig omsætning 
på 19 mia. kr. og godt 7.000 ansatte. KødGrossisten producerer og sælger kød til det professionelle marked. 
KødGrossisten har 72 ansatte. Læs mere på www.koedgrossisten.dk.      
 


