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Wefood, der sælger overskudsvarer fra landets supermarkeder, har kronede dage 
under coronakrisen. Siden Mette Frederiksen lukkede landet og meddelte, at folk 
ikke skulle hamstre fødevarer, har Wefood øget omsætningen med 40 pct. 
 
“Mange flere kommer i vores butikker for at se, hvad vi har af mad. De er 
opmærksomme på den gode handel, samtidig med at de bidrager til at mindske 
madspil,” siger Birgitte Qvist-Sørensen, generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, 
som har Wefood. 
 
Hun fortæller, at den massive stigning i salget hænger sammen med, at 
supermarkederne donerer mere mad til deres butikker og indenfor kategorier, som 
normalt ikke fylder meget på hylderne hos dem. Hos Wefood bugner kølediskene i 
disse uger med alt fra gode bøffer til friskt kyllingekød og grøntsager. I marts 
modtog madspilsbutikkerne over 30 ton overskudsvarer. Det er knap ti ton mere end 
normalt.  
 
Redder forretninger 
Egentlig havde Folkekirkens Nødhjælp besluttet sig for at lukke Wefood-butikkerne 
under coronakrisen, men deres frivillige personale har insisteret på at holde gang i 
hjulene. De har dog lukket deres genbrugsbutikker, og det betyder meget for Birgitte 
Qvist-Sørensen, at Wefood-butikkerne kan være med til at dække udgifterne til de 
lukkede forretninger. 
 
40 pct. er omsætningen øget hos Wefood i marts sammenlignet med samme tid 
sidste år.“Vi taber mellem én og halvanden mio. kr. om ugen på at holde vores 
genbrugsbutikker lukkede. De penge er der simpelthen så meget brug for, så det, at 
vi kan holde gang i vores Wefood-butikker, har enorm betydning,” siger hun. 
 
Birgitte Qvist-Sørensen tror på, at omsætningsboostet under coronakrisen vil få en 
permanent indflydelse på folks opfattelse af Wefood. 
 
“Jeg tror på, at salget kommer til at fortsætte. Folk har fået øjnene op for vores 
butikker. De nye kunder vil blive ved med at komme til os, så længe vi har sikkerhed 
for at få vores varer.” 
 


