FødevareDanmark er en paraplyorganisation for navnlig små og mellemstore virksomheder inden for fødevaresektoren. Den blev grundlagt på et
stiftende møde den 30.juli 2015 af fire organisationer:
• Danske Slagtermestre
• Ostehandlerforeningen for Danmark
• Danmarks Fiskehandlere
• SMV Fødevarer
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