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Bijna de hel� van de Vlamingen overweegt voetprintariër te worden
Meer dan 2 op de 3 Vlamingen wil meer inzicht over de CO2-uitstoot van voeding om duurzamere

keuzes te kunnen maken

Antwerpen, 22 november 2022 - Bijna de hel� (46%) van de Vlamingen overweegt voetprintariër*
te worden, dat blijkt uit onderzoek** van maaltijdboxleverancier HelloFresh. Meer dan 7 op de 10
Vlamingen vindt het belangrijk om de eigen CO2-uitstoot te minimaliseren, waarbij 62% bewust
is van de impact die voeding hee�. Meer dan 2 op de 3 Vlamingen gee� dan ook aan meer inzicht
te willen krijgen over de CO2-uitstoot die voeding met zich meebrengt om zo duurzamere keuzes
te kunnen maken. HelloFresh lanceert daarom een nieuwe menucategorie: Klimaatbewust.

De klimaatbewuste ʻetensʼstijl van een voetprintariër
Meer dan 7 op de 10 Vlamingen (73%) gee� aan belang te hechten aan het minimaliseren van de eigen
CO2-uitstoot, waarbij meer dan 6 op de 10 (62%) bewust is van de impact die voeding hee� op de
eigen CO2-voetafdruk.

Bijgevolg gee� bijna de hel� van de Vlamingen (46%) aan de etensstijl van een voetprintariër te
overwegen. Dit is een nieuwe term voor mensen die zich bij het maken van voedingskeuzes laten
leiden door de impact op het klimaat. Een vooruitstrevende 3% gee� zelfs aan al een voetprintariër te
zijn.

https://www.hellofresh.be/about/klimaatbewust?locale=nl-BE&utm_source=pressrelease&utm_medium=PRonline&utm_campaign=CO2label&utm_content=consumer


Vlaanderen wil meer transparantie in de voedingsindustrie
Klimaatbewuste keuzes kunnen maken gaat gepaard met toegang tot informatie. Meer dan 2 op de 3
Vlamingen (67%) vindt het belangrijk om meer inzicht te krijgen over de uitstoot van voeding om zo
het he� in eigen handen te kunnen nemen en zelf duurzamere keuzes te maken. Daarbij is meer dan 7
op de 10 Vlamingen (73%) van mening dat het aan bedrijven uit de voedingsindustrie is om meer
transparantie te bieden over de CO2-uitstoot van hun diensten en producten.

Klimaatbewuste recepten van HelloFresh
De maaltijdboxleverancier HelloFresh lanceert een nieuwe menucategorie Klimaatbewust. Met deze
nieuwe categorie wil de maaltijdboxlevenancier thuiskoks inzicht bieden en op weg helpen bij het
maken van duurzame voedingskeuzes.

“Vlamingen hebben duidelijk behoe�e aan meer transparantie over de CO2-uitstoot van voeding”,
vertelt Victor Smits, duurzaamheidsmanager bij HelloFresh: “Bij HelloFresh helpen we onze klanten
graag om bewuste(re) keuzes te maken op het gebied van voeding. Daarom introduceren we de
menucategorie Klimaatbewust, met recepten die minimaal 51% minder CO2-uitstoot veroorzaken dan
het gemiddelde HelloFresh-recept in 2021. Zo hopen we onze thuiskoks te helpen om een stapje in de
duurzame(re) richting te zetten.”

55% van de Vlamingen gee� aan open te staan voor tools en hulpmiddelen zoals applicaties, labels,
verpakkingen en/of websites die de CO2-uitstoot van voeding inzichtelijk weergeven. Via de
menucategorie Klimaatbewust wil HelloFresh als een van de eerste maaltijdboxleveranciers in deze
wens voorzien.

Tipje van de klimaatbewuste recepten-sluier
Wekelijks staan er op het Belgische HelloFresh-menu tot zeven recepten uit de Klimaatbewust
receptencategorie. Dit is gemiddeld een kwart van het lokale aanbod en gee� thuiskoks inzicht
aangaande het maken van duurzame(re) voedingskeuzes.

Zoete-aardappelstamppot met kruidenkaas

https://www.hellofresh.be/about/klimaatbewust?locale=nl-BE&utm_source=pressrelease&utm_medium=PRonline&utm_campaign=CO2label&utm_content=consumer
https://www.hellofresh.be/recipes/zoete-aardappelstamppot-met-kruidenkaas-634ff2dbd1dab0c4890f5d48?locale=nl-BE&utm_source=pressrelease&utm_medium=PRonline&utm_campaign=CO2label_FL&utm_content=consumer


Noedels met gekruide kippendij

Vegan nuggets met bietensalade en krieltjes

WIST JE DAT?! Volgens een recente levenscyclusanalyse van HelloFresh veroorzaakt een gemiddelde
maaltijd uit het Belgische weekmenu 11% minder CO2-uitstoot dan wanneer precies dezelfde maaltijd
is gemaakt met ingrediënten uit de supermarkt.

Over het persbericht
* Over de term voetprintariër: die is ontwikkeld door Kees Aarts
** Over het onderzoek: Online onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van HelloFresh
tussen 28 oktober en 4 november 2022 bij 1000 Belgen. 

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, Japan en Ierland. HelloFresh staat voor < 0.2%
voedselverspilling in de keten en onderzoek wijst uit dat een consument met een maaltijdbox 21% minder
voedsel verspilt. In het derde kwartaal van 2022 leverde HelloFresh 243 miljoen maaltijden aan 7,5 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 hee� kantoren in New York, Berlijn, Londen, Amsterdam, Sydney, Toronto, Auckland, Parijs,
Kopenhagen, Milaan, Tokio, Dublin en Barcelona.

https://www.hellofresh.be/recipes/noedels-met-gekruide-kippendij-634ff2ad6752c4301e0fed8f?locale=nl-BE&utm_source=pressrelease&utm_medium=PRonline&utm_campaign=CO2label_FL&utm_content=consumer
https://www.hellofresh.be/recipes/vegan-nuggets-met-bietensalade-en-krieltjes-634ff2b5c0d94511dd043701?locale=nl-BE&utm_source=pressrelease&utm_medium=PRonline&utm_campaign=CO2label_FL&utm_content=consumer
https://www.managementboek.nl/e-book/9789044644784/de-voetprintarier-kees-aarts

