
VERBETERDE
SMAAK EN
PRESENTATIE
VAN DE
BROODJES

Door het duurzamer en gezonder maken van het assortiment aan broodjes behaalde
Eurest met de hulp van Greendish de volgende resultaten op jaarbasis, verdeel over de 6

locaties:

€22.000
KOSTENBESPARING
PER JAAR, VOOR EUREST

230% 
MEER GROENTEN OP
DE BROODJES 

           6 BEDRIJFSRESTAURANTS
& GREENDISH

DE HIGHLIGHTS

ZES BEDRIJFSRESTAURANTS

RESULTATEN VAN HET PROJECT

Dit project is uitgevoerd in de 6 bedrijfsrestaurants van KPN, Tatasteel, Schiphol Airport,
AkzoNobel, Shell en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. De
broodjes die in de bedrijfsrestaurants werden geserveerd moesten gezonder én
duurzamer worden. Greendish werd gevraagd om passend advies te geven en te helpen
met het verbeteren van de recepturen van Eurest. 

De nieuwe broodjes bevatten gemiddeld veel meer groenten en
minder vlees. In de perceptie van de hoeveelheid vlees op de
borden is niks veranderd, terwijl gasten wel zagen dat er meer
groente op de broodjes zat. Deze broodjes scoorden op alle
locaties beter op zowel smaak als presentatie. Gasttevredenheid
ging dus omhoog!  

Het project leverde de 6 bedrijven daarnaast interessante gegevens
op over CO2 impact en besparing in het bedrijfsrestaurant. Dit kon
gekoppeld worden aan de gestelde duurzaamheidsdoelstellingen
van de bedrijven, waardoor deze doelen een stuk dichterbij
kwamen. 

CASE

307 
RITJES AMSTERDAM -
MAASTRICHT
BESPAARD 
AAN CO2

35%
MINDER VLEES OF
VIS OP DE
BROODJES



5.118

52.337
KILO MINDER
VLEES 
GESERVEERD

€370.000
KOSTENBESPARING

93.296 
KILO MEER GROENTE
GESERVEERD

RITJES AMSTERDAM -
MAASTRICHT
BESPAARD 
AAN CO

TEVREDEN KLANTEN
MET EEN STERKERE
VOORKEUR VOOR
GEZOND EN
DUURZAAM ETEN

Bezoek ook onze website:

ADVIES VAN GREENDISH
Naar aanleiding van de pilot luidde ons advies om sustainable menu engineering in te
zetten voor alle broodjes op alle locaties van Eurest en bij het moederbedrijf Compass

Group. Hiermee kunnen de volgende resultaten op jaarbasis behaald worden:

zoe.verdaasdonk@greendish.com

                     + 31 (0)6 83 96 71 34                             

Ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? 
Neem contact op met Zoë Verdaasdonk!

www.greendish.com                                  
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