
DE HIGHLIGHTS

DOELEN & GEMAAKTE IMPACT

 DEELNAME DOMINO'S AAN GROEN EN GEZOND ALMERE

Samen maakten we 3 goed verkopende pizza's gezonder en duurzamer. 
Hierdoor behaalden wij de volgende resultaten op jaarbasis:

De Domino's in het centrum van Almere heeft deelgenomen aan het intensieve traject van
de Groene & Gezonde keuze campagne van gemeente Almere samen met Greendish. 
Greendish heeft een uitgebreide meting uitgevoerd om in kaart te brengen hoe duurzaam
en gezond het menu was. De vestiging is vervolgens door Greendish begeleid om 3 goed 
verkopende pizza’s stap voor stap gezonder en duurzamer te maken. 

Domino's heeft de pizza’s veranderd door minder vlees en minder kaas toe te voegen en 
de hoeveelheid groente te verhogen. Ook de presentatie van de pizza's werd veranderd,
waardoor deze er nóg lekkerder uitzagen. Het merendeel van de gasten reageerde positief
op de veranderingen. De resultaten waren zo positief dat de receptuur nu blijvend
veranderd is en zelfs al is doorgevoerd bij 3 andere vestigingen.
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PIZZA 1: De hoeveelheid kaas is gehalveerd en er is 

PIZZA 2: Er is 10 gram groenten toegevoegd,

PIZZA 3: De hoeveelheid kaas is gehalveerd en er is

                       20 gram extra groenten toegevoegd. Dit
                       leidde tot 16% CO2 besparing per gerecht.
 

                       waardoor de pizza in totaal 150 gram
                       groenten bevat. Daarmee voldoet het aan de 
                       aanbevolen minimum hoeveelheid groenten 
                       in een hoofdgerecht. 

                      10 gram groenten toegevoegd. Dit leidde tot
                      17% CO2 besparing per gerecht.
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“Ben nóg meer fan 
van Domino's geworden!”

Bezoek ook onze website:

“Goede eerste stap, 
op naar de volgende stap!”

“Niks gemerkt van de
aanpassingen, lekker!”

ERVARINGEN VAN DE GASTEN 

Greendish voerde een gasttevredenheidsonderzoek uit bij de vestiging van Domino's
in centrum Almere. Daaruit bleek dat de gasten enthousiast waren over de

aanpassingen!

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                                  


