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Vieren zonder voedselverspilling? Als het aan de Vlaming ligt wel!
… Al staat er bij ruim 1 op de 2 Vlamingen (54%) altijd te veel eten op de feesttafel.

Antwerpen, XX december 2022 - Tijdens de feestdagen mag het voor de Vlaming wat meer zijn:
drie op de vier Vlamingen (75%) zetten meer eten dan normaal op tafel, waarbij er bij meer dan
de hel� (54%) altijd eten overblij�. Desondanks zijn Vlamingen zich tijdens de feestdagen bewust
van voedselverspilling: de overgrote meerderheid (90%) vindt het belangrijk om zo min mogelijk
eten te verspillen. 9 op de 10 Vlamingen (88%) toveren daarbij hun restjes van de feestdagen om
tot een nieuwe maaltijd, om er de dagen nadien verder van te genieten. Dit blijkt uit onderzoek
van maaltijdboxleverancier HelloFresh.

Het mag tijdens de feestdagen eens wat meer zijn
De feestdagen zijn in aantocht en dus zijn de meeste mensen al aan het nadenken over wat er op het
menu komt te staan. Voor de Vlaming mag dat best wat meer zijn: drie op de vier Vlamingen (75%)
kopen en serveren tijdens de feestdagen meer eten dan normaal. De hel� (51%) gee� hierbij aan dat
het niet altijd makkelijk is om in te schatten hoeveel eten er precies nodig is. Uit de cijfers blijkt dat de
Vlaming deze hoeveelheid vaak overschat. Want hoewel bijna vier op de vijf (79%) zeggen dat ze zich
bewust zijn van de hoeveelheid eten die ze kopen, blij� er bij ruim de hel� (54%) toch altijd eten over
na een feestmaal.

https://www.hellofresh.be/?locale=nl-BE&utm_source=pressrelease_FL&utm_medium=PRonline_FL&utm_campaign=waste_free_holidays_FL


Ook tijdens de feestdagen is voedselverspilling een no-go
Dat er eten overblij�, betekent niet meteen dat het ook verspild wordt. 9 op de 10 Vlamingen (90%)
vinden het over het algemeen juist belangrijk om zo min mogelijk voedsel te verspillen, waarbij de
grote meerderheid (88%) actief een eetpatroon zonder verspilling nastreeft, ook tijdens de
feestdagen. Zo bewaart 85% de overgebleven ingrediënten en restjes om later een andere maaltijd te
bereiden en gee� 88% aan een restjesdag te organiseren na de feestdagen.

Minder dan de hel� slaagt er in geen voedsel te verspillen
Uit de cijfers blijkt dat voedselverspilling, zelfs met de beste bedoelingen, soms moeilijk te vermijden
is. Want hoewel ruim drie op de vier Vlamingen (77%) het enorm vervelend vinden om eten weg te
gooien, slaagt minder dan de hel� (46%) erin om daadwerkelijk geen eten te verspillen tijdens de
feestdagen. De mate waarin de Vlaming voedsel verspilt, verschilt: bij een kwart van de Vlamingen
(25%) gaat het om minder dan een portie en bij bijna 1 op de 5 (19%) Vlamingen gaat het om één of
meerdere porties.

Feestdagen zonder verspilling
Hoewel het niet altijd te vermijden is, stree� de Vlaming naar feestdagen zonder voedselverspilling.
Iets minder dan de hel� (46%) gee� hierbij aan graag een oplossing te willen vinden om (nog) minder
voedsel te verspillen.

“Ook bij HelloFresh is het verminderen van voedselverspilling een belangrijk thema, en we zoeken dan
ook voortdurend naar oplossingen om dit zoveel mogelijk te voorkomen,” zegt Victor,
duurzaamheidsmanager bij HelloFresh. “Uit onderzoek** blijkt dat je met een maaltijdbox 22% minder
voedsel verspilt dan wanneer je de boodschappen bij de winkel doet. We bieden speciaal voor de
feestdagen een Kerst- en Gourmetbox aan, waarbij alle ingrediënten in de juiste hoeveelheden thuis
worden bezorgd. Zo kan er in de decembermaand zo min mogelijk eten worden weggegooid én kan
je toch lekker uitgebreid tafelen.”

Zero Food Waste
HelloFresh staat voor < 0.2% voedselverspilling in de keten. Met haar Zero Food Waste model levert
HelloFresh diverse inspanningen om voedselverspilling tegen te gaan. De bestelling van ingrediënten
bij leveranciers gebeurt altijd on demand, op basis van de recepten gekozen door de consument. Zo
zullen er nooit ingrediënten overblijven. Elke HelloFresh Box krijgt bovendien altijd een goede
bestemming, aangezien boxen die uiteindelijk niet bezorgd kunnen worden, aan een plaatselijke
voedselbank worden gedoneerd.

Over het onderzoek

https://www.hellofresh.be/pages/seasonal/christmas-offer?locale=nl-BE&utm_source=pressrelease_FL&utm_medium=PRonline_FL&utm_campaign=waste_free_holidays_FL


*Online onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX, in opdracht van Hello Fresh, tussen 18 en 25
november 2022, bij 1000 Belgen, representatief op taal, geslacht, lee�ijd en diploma. De maximale foutenmarge
bij 1000 Belgen bedraagt 3,02%.

**Global Food Waste Study werd uitgevoerd door HelloFresh in samenwerking 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, 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.


