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Domino's laat zien wat jij met je overgebleven
pizza kunt doen tijdens Verspillingsvrije Week
In de week van 12 tot 18 september 2022 vindt de Verspillingsvrije Week plaats. Tijdens deze

week wordt Nederland uitgedaagd om zo min mogelijk voedsel te verspillen. Maar wat doe je

als je een puntje afhaal- of bezorgpizza over hebt? Daar weet Domino's wel raad mee. In een

online receptengids, biedt de pizzaketen verschillende recepten waarmee ze consumenten een

nieuwe creatie laten maken van een overgebleven Domino's item.  

Bekijk direct het online receptenboek:

⏲

Domino's Love for Leftovers

http://www.dominos.nl/nieuws
https://dominosmagazines.maglr.com/love-for-leftovers/homepage


Afbeelding: Croutons gemaakt van overgebleven pizzakorst

Love for Leftovers
Met behulp van een online receptenboek en video's op social media, laat Domino's onder het

mom van 'Love for Leftovers' aan consumenten zien wat zij kunnen doen met overgebleven

pizzapuntjes. Manon Stoutjesdijk, PR specialist bij Domino's, vertelt: '' Het kan natuurlijk een

keer voorkomen dat je ogen groter zijn dan je maag tijdens het bestellen, maar weggooien

vinden we zonde. Daarom laten we met ons online receptenboek zien hoe je van een ‘restje’ op

gemakkelijke wijze een heel lekkere nieuwe combinatie maakt.''

Van Pizza Panini tot Croutons

https://www.dominos.nl/nieuws/images/442984


De recepten die in het receptenboek te vinden zijn, hebben allemaal de overeenkomst dat ze

gemakkelijk te bereiden zijn. Zo hoef je geen keukenprins(es) te zijn om toch te kunnen

genieten van een kapsalon met pizzafrietjes. In het online receptenboek is voor ieder wat wils te

vinden. Manon Stoutjesdijk: ''Bij het ontwikkelen, hebben we ons laten inspireren door

collega's en klanten. De uitkomst is een gevarieerd aanbod aan recepten voor de

pizzaliefhebber: van Pizza Panini tot Croutons van pizzakorstjes die je kunt gebruiken in een

soep of salade. Ook recepten met onze bekende Cinnastix komen aan bod.''

Afbeelding: Pizza Panini

Oproep tot het delen van eigen recepten

https://www.dominos.nl/nieuws/images/443113


OVER DOMINO'S

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

Domino’s heeft wereldwijd ruim 18.000 vestigingen in meer dan 89 landen. De franchiseformule is sinds 1989 in
Nederland gevestigd en heeft hier inmiddels meer dan 330 vestigingen. Als marktleider heeft Domino’s het
grootste en meest geavanceerde delivery systeem, waardoor de koeriers jaarlijks zo’n 24 miljoen absoluut
verse, warme en kwalitatief hoogstaande pizza’s bezorgen. Domino’s Pizza Nederland maakt sinds april 2006
deel uit van Domino’s Pizza Enterprises Ltd (DPE). DPE is in Australië beursgenoteerd en is de master
franchisenemer voor het merk Domino’s Pizza in Australië, Nieuw-Zeeland, Taiwan, Frankrijk, Japan, Duitsland,
België, Luxemburg, Nederland en Denemarken. Voor meer informatie, ga naar www.dominos.nl.

Naast de door Domino's ontwikkelde recepten, roept de pizzaketen ook op om eigen variaties te

delen. Manon Stoutjesdijk: ''We zien regelmatig goede suggesties voorbijkomen op social

media. Iedereen die een recept heeft dat niet mag ontbreken, roepen we op deze met ons te

delen. Dit kan door een privéberichtje op één van onze social mediakanalen te sturen.''  

Aan de slag met voedselrestjes 
De insteek van Domino's sluit aan op het nationale thema van de Verspillingsvrije Week dit

jaar. Hierin wordt heel Nederland uitgedaagd om aan de slag te gaan met voedselrestjes. Meer

informatie over dit initiatief kan worden gevonden op:

https://samentegenvoedselverspilling.nl/verspillingsvrijeweek/.
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