
REDEFINE MEAT™ is een nieuw merk en nieuw-vlees* is nog niet erg bekend, dus als eerste 
aanspreekpunt voor je gasten is het belangrijk dat je alle mogelijke vragen kunt beantwoorden, vooral als ze het 
product proeven en vragen: “Is dit echt gemaakt van planten? Je maakt een geintje!”. Vandaar hieronder vragen 
die veel gesteld worden met passend antwoord. 

WAT IS REDEFINE MEAT™/NIEUW-VLEES?
REDEFINE MEAT™ / nieuw-vlees, is een heerlijke, sappige en plantaardige keuze die een culinaire ervaring biedt 
met een vergelijkbare smaak, structuur en beleving als dierlijk vlees.

WAAROM ZOU IK REDEFINE MEAT™/NIEUW-VLEES MOETEN PROEVEN?
• nieuw-vlees is een culinair product van een compleet nieuwe generatie, door REDEFINE MEAT ontwikkeld 
 voor echte vleesliefhebbers. 
• Het is gemaakt van plantaardige ingrediënten van hoge kwaliteit, waaronder soja- en erwtenproteïne. 
• Het is geen product dat met levende cellen in een laboratorium wordt ontwikkeld en gekweekt.
• Gemaakt met toonaangevende technologie, waaronder 3D-printen
• Het is beter voor milieu, mens en dier

DE SMAAK?
Vol trots kunnen we melden dat we de perfecte ervaring voor vleeseters hebben gecreëerd, met dezelfde 
textuur, smaak en mondbeleving als dierlijke producten.

WAAR IS HET VAN GEMAAKT?
De producten van Redefine Meat™ worden gemaakt van duurzame, voedzame en makkelijk verkrijgbare 
ingrediënten, waaronder plantaardige kleur- en smaakstoffen, eiwitten en vetten. We gebruiken onze unieke 
technologieën om deze ingrediënten te combineren tot een smakelijk product van nieuw-vlees dat qua smaak, 
textuur en geur lijkt op dierlijk vlees. Het is geen product dat met levende cellen in een laboratorium wordt 
ontwikkeld en gekweekt.
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VEGAN?
Ja. Geen van de Redefine Meat™ producten bevatten dierlijke ingrediënten, en zijn daardoor geschikt 
voor vegans. We geloven dat iedereen kan en mag genieten van ons nieuw-vlees, of dat nu flexitariërs, 
vleesliefhebbers, vegetariërs of veganisten zijn. 

Als een gast die vegan is een van de nieuw-vlees gerechten van de kaart bestelt, vraag dan aan de keuken  
of alle ingrediënten in het gerecht echt geschikt zijn voor een veganistisch dieet.

ALLERGENEN en VOEDSELALLERGIEËN?
Consumentenveiligheid heeft voor ons de hoogste prioriteit. We adviseren gasten met voedselallergieën dan 
ook om onze lijsten met productingrediënten te raadplegen. Deze kun je op onze website en onze verpakkingen 
vinden. 

Meer vragen? Neem dan gerust contact met ons op via:  partners@redefinemeat.com

HONGERIG NAAR MEER?
www.redefinemeat.com

Download Crib Card

*bevat geen dierlijke ingrediënten
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