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Meer dan 1 op de 2 Vlamingen krijgt stress van maaltijden
plannen

Antwerpen– x augustus 2022 – De zomerperiode loopt stilaan op z'n einde, en dat betekent voor
veel Vlamingen een nieuwe dagelijkse routine opbouwen. Bijna de helft (43.6%) geeft aan het
lastig te vinden om weer een goede dagelijkse routine te vinden na de zomermaanden. Daarbij
geeft 56.3% van de Vlamingen aan stress te krijgen als ze te veel over hun maaltijdplanning
moeten nadenken. Dat blijkt uit onderzoek van HelloFresh*, die de kookgewoonten van
Vlamingen na de zomerperiode in kaart bracht.

De aanvang van het nieuwe schooljaar betekent voor veel Vlamingen ook de terugkeer naar een vaste
routine in de keuken. Voor bijna de helft (43.6%) is het maar moeilijk wennen aan die nieuwe routine.
58% van Vlaamse huishoudens met drie kinderen of meer geeft aan er zelfs tegenop te zien om terug
hun dagelijkse routine op te nemen.

Maaltijden bedenken en koken bezorgt Vlamingen stress

Uit het onderzoek van HelloFresh blijkt dat meer dan de helft (56.3%) van de Vlamingen stress ervaart
bij het bedenken van een maaltijdplanning, maar ook tijdens het koken zelf (35.7%). Vervolgens blijkt
dat Vlamingen het meeste tijd verliezen aan de bereiding van een maaltijd (55%) en het doen van
boodschappen (44%).

Julie, receptontwikkelaar bij HelloFresh: “Voor veel mensen blijft het bedenken van voedzame
maaltijden en afwisseling in de keuken een uitdaging, vooral op drukke dagen. HelloFresh helpt jou te
variëren met verschillende recepten die je al binnen 15 tot 30 minuten op tafel kan zetten. Met dertig
recepten per week is er voor iedereen volop variatie. Zo is geen dag hetzelfde én eet je bovendien
waar jij zin in hebt.”

https://www.hellofresh.be/?locale=nl-BE&utm_source=pressrelease&utm_medium=PRonline&utm_campaign=B2S


70% van de Vlamingen krijgt voldoening van koken voor het gezin

De tijd die verloren gaat aan koken, maakt meer dan de helft (55.1%) van de Vlamingen liever vrij om
met het gezin te kunnen doorbrengen. Toch geeft de grote meerderheid (70.9%) aan dat koken voor
het gezin voldoening brengt.

Maar die voldoening moet voor diezelfde meerderheid hand in hand gaan met tijd, want 70.6% van de
Vlamingen geeft duidelijk de voorkeur aan simpele gerechten die in een mum van tijd op tafel staan.

_______________

Over het onderzoek
*Online onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van Hellofresh tussen 1
augustus 2022 en 5 augustus 2022 bij 1000 Belgen representatief op taal, geslacht, leeftijd en
diploma. De maximale foutenmarge bij 1000 Belgen bedraagt 3,02%.

_________________________________________________________________________________

Over HelloFresh
HelloFresh SE is de grootste leverancier van maaltijdboxen in de wereld, met activiteiten in de VS, het
Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland, België, Luxemburg, Australië, Oostenrijk, Zwitserland,
Canada, Nieuw-Zeeland, Zweden, Frankrijk, Denemarken, Noorwegen, Italië en Japan. HelloFresh
staat voor < 0.2% voedselverspilling in de keten en onderzoek wijst uit dat een consument met een
maaltijdbox 22% minder voedsel verspilt. In het eerste kwartaal van 2022 leverde HelloFresh 287
miljoen maaltijden aan 8,5 miljoen actieve klanten. HelloFresh werd in november 2011 opgericht in
Berlijn, staat sinds november 2017 genoteerd aan de beurs van Frankfurt en wordt sinds september
2021 verhandeld op de DAX (Duitse beursindex). HelloFresh heeft kantoren in New York, Berlijn,
Londen, Amsterdam, Sydney, Toronto, Auckland, Parijs, Kopenhagen, Milaan en Tokio.
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