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Domino's is partner van de week zonder vlees
Wist je dat:

21% van alle bestellingen een pizza vegetarisch bevat

Domino’s 4 miljoen bakte vegetarische en veganistische pizza’s in 2019.(In 2016 waren dit er

1,9 miljoen. Dit een stijging is van 105%)

De populairste pizza de margherita is

Dit jaar is Domino’s voor het eerst trotse partner van de Week Zonder Vlees. Marianne Kemps

van Domino’s vertelt: “Met onze deelname willen we laten zien dat je ook heel gemakkelijk een

vegetarische maaltijd kunt bestellen en laten bezorgen. Het is goed om te zien dat steeds meer

mensen ons aanbod kennen. In 2019 werden er bijvoorbeeld 50% meer vegetarische en

veganistische pizza’s verkocht in vergelijking met het jaar daarvoor. Dat is een mooie

ontwikkeling.” 

Pizza’s met vegetarische kip en shoarma

Of men nu gaat voor een pizza met alleen (Vegan) kaas, een pizza met veel groenten of een pizza

met vegetarische kip of shoarma, Domino’s biedt voor ieder wat wils. De pizza margherita is

veruit de meest populaire pizza maar de Veggi Pesto Pollo, één van de nieuwste aanwinsten op

het menu doet het ook erg goed. Marianne vervolgt: “In januari introduceerden we drie nieuwe

vegetarische pizza’s met vleesvervangers. Twee pizza’s met vegetarische kip en één met

vegetarische shoarma. Deze pizza’s zijn echt een aanvulling op ons menu. We willen namelijk

voor iedereen lekkere pizza’s maken, wat je pizzavoorkeur ook is. Goed om te weten is dat de

vegetarische kip en shoarma 100% vrij van ingrediënten van dierlijke oorsprong en ook heel

goed als los ingrediënt toegevoegd kunnen worden op één van de vier Vegan pizza’s.”

 

Smaaktest

⏲

https://dominos.pr.co/


OVER DOMINO'S

Domino’s: wereld’s grootste pizza bezorg- en afhaalbedrijf.

We hebben 17.000 vestigingen over de hele wereld. Alleen al in België bakken we ieder jaar miljoenen pizza’s.
Al onze pizza’s worden vers gemaakt, direct nadat je de bestelling plaatst. Er komen geen vooraf geprepareerde
ingrediënten aan te pas. Het deeg dat we voor de bodem gebruiken is 100% puur: het bevat geen ingrediënten
van dierlijke oorsprong en is vrij van kunstmatige geur-, kleur- en smaakstoffen. Ook de groenten zijn verser dan
vers! En we bezorgen je pizza gemiddeld binnen 21 minuten. In alle smaken en variaties die je kunt bedenken,
inclusief vegetarische, veganistische en glutenvrije opties. Eet smakelijk!

Uit onderzoek* blijkt dat smaak is nog steeds de belangrijkste reden waarom consumenten

vlees eten. Bovendien denken veel mensen dat vleesvervangers niet lekker zijn. Daarom ging

Domino’s de straat op en vroeg voorbijgangers de nieuwe pizza’s te proeven. Bekijk de

reacties hier
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