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Één op de twee Belgen verwacht negatieve impact op
voedingskwaliteit door inflatie

Kwaliteit versus prijs
Dat de prijzen van voeding omhoog gaan, bewijzen de dagelijkse krantenkoppen. Het tarief van een goed
gevulde koelkast is ettelijke procenten gestegen in vergelijking met een jaar geleden. 59% van de Belgen
geeft dan ook aan slimmer te willen omgaan met inkopen doen. Daarbij geeft 57% van de Belgen de
voorkeur aan meer kwalitatieve producten, maar zonder hiervoor meer te moeten betalen. Dit blijkt uit
recent onderzoek* van maaltijdboxleverancier HelloFresh.

Toch vreest 1 op 2 (50%) van de Belgen dat de huidige inflatie een negatieve impact zal hebben op de
kwaliteit van voeding, waarbij 54% denkt dat het een kwestie van kiezen is tussen kwaliteit en prijs.

Hoe voordelig(er) omgaan met het inkopen van voeding? En is het tegengaan van voedselverspilling
misschien de sleutel tot succes? HelloFresh licht enkele tips toe.

Maaltijden vooruit plannen voorkomt impulsaankopen

73% van de Belgen blijkt soms (48%) tot vaak (25%) naar de winkel te moeten gaan omdat ze een
bepaald ingrediënt niet thuis hebben liggen voor een maaltijd. Bovendien: daar waar men voor een
bepaald ingrediënt de winkel opnieuw moet afreizen, halen Belgen met regelmaat ook andere producten
uit de rekken. 36% van de Belgen geeft namelijk aan heel vaak (25%) tot zelfs altijd (11%)
impulsaankopen te doen tijdens een winkelbezoek.

Door vooraf maaltijden te plannen en dus precies te weten welke ingrediënten er nodig zijn, kunnen
onnodige kilometers richting de winkel voorkomen worden. Het maken van een concreet
boodschappenlijstje kan hierbij al snel een positieve bijdrage leveren voor de portemonnee. Zo kunnen
die verleidelijke impulsaankopen immers al snel voorkomen worden en kom je thuis aan met de volledige
lijst afgevinkt. Bovendien is het winnen van overbodige winkeltijd ook een mooie persoonlijke
bijkomstigheid.

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


Voedselverspilling tegengaan is voordelig

Voedselverspilling tegengaan kan kosten verminderen. Bijna 1 op 2 (47%) van de Belgen gooit soms
(33%) tot vaak (14%) voeding weg door te veel gekookt te hebben, maar ook omdat er slechts een kleine
hoeveelheid van een bepaald ingrediënt nodig is (soms 32% en vaak 15%). Dat zijn heel wat euro’s die
frequent in de vuilbak belanden.

Thomas Stroo, COO HelloFresh Benelux: “Het is voor supermarktketens onmogelijk om van alle
producten porties op maat te verkopen. Dat zorgt jammer genoeg voor heel wat verspilling, maar dat
jaagt ook de rekening omhoog. Dat is precies één van de redenen waarom HelloFresh voor afgemeten
porties kiest. Dankzij de afgemeten porties belandt er amper wat in de vuilbak én kom je bovendien bij de
afrekening niet voor verrassingen te staan.”

Wanneer je kookt zonder maaltijdbox of recept, is het niet eenvoudig om de hoeveelheid van de
ingrediënten in te schatten. Waarschijnlijk heb je minder nodig dan dat er in de verpakking zit, of je houdt
veel te veel eten over. Onderzoek toont aan dat Belgische huishoudens die koken met een maaltijdbox
22%  minder voedsel verspillen dan wanneer ze zelf boodschappen doen en koken.**

Maak je geen gebruik van een op maat gemaakte maaltijdbox? Bedenk dan goed vooraf hoeveel je van
een bepaald product nodig hebt en waarvoor de overige restjes eventueel gebruikt kunnen worden. Zo
gooi je vanzelf aanzienlijk minder eten weg, en vervangt een gezellig avondje met lekkere restjes al snel
een nieuwe volwaardige maaltijd.

_______________

Over het onderzoek
* Een onderzoek uitgevoerd door Censuswide voor HelloFresh onder 1006 Belgische respondenten in
mei 2022.

**Global Food Waste Study werd in maart 2020 uitgevoerd door HelloFresh in samenwerking met het
Wuppertal Instituut, het TU in Berlijn, FH Muenster, de Universiteit van Cambridge, Wageningen
University en ReFED (een Amerikaanse non-profit voedselverspillingsorganisatie). In 's werelds grootste
studie over voedselverspilling binnen huishoudens analyseerden onderzoekers de eet- en
kookgewoonten van meer dan 1.100 vrijwillige deelnemers in zes internationale markten in Europa en
Noord-Amerika. Het onderzoek nam twee weken in beslag. Tijdens de eerste week deden de deelnemers
zelf boodschappen bij de supermarkt en tijdens de tweede week kookten ze met HelloFresh. Beide
weken hielden ze bij hoeveel voedsel(resten) ze weggooiden.

___________________________________________________________________________________

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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