
[Persbericht ]

82% van de Vlamingen ervaart schuldgevoel bij het verspillen van
voeding

Ruim 1 op de 3 Vlamingen gooit wekelijks eten weg

Antwerpen, XX augustus 2022 - 35% van de Vlamingen gooit wekelijks eten weg, waarvan bijna
de hel� (45%) uit groenten bestaat. Dit blijkt uit onderzoek van maaltijdboxleverancier
HelloFresh. 86% van de Vlamingen is zich echter wel bewust van de impact die voedselverspilling
hee� op het milieu. 82% ervaart dan ook schuldgevoel bij het weggooien van voeding.

Vooral groenten belanden de vuilbak in
Bij ruim 1 op de 3 Vlamingen (35%) belandt voedsel wekelijks in de vuilnisbak, bij ruim 11% is dat zelfs
meerdere keren per week. Hierbij vinden vooral groenten (45%) een weg richting de vuilbak, gevolgd
door fruit (40%) en vis-en vleeswaren (32%). Volgens 1 op 3 Vlamingen gebeurt dit voornamelijk omdat
de etenswaren er niet meer vers genoeg uitzien. Daarnaast spelen een overschreden
houdbaarheidsdatum (36%) en het vergeten van gekocht voedsel (22%) een rol.

Voedselverspilling laat Vlamingen niet onberoerd

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


“Voedselverspilling tegengaan begint bij jezelf”, zo oordeelt ruim 9 op de 10 Vlamingen (93%). Meer
dan de hel� (52%) gee� aan meer te kunnen doen om voedselverspilling tegen te gaan, en dat om
verschillende redenen. Zo gee� ruim 7 op de 10 Vlamingen (72%) aan verspilling te willen tegengaan
om geld te besparen, maar ook om voedselschaarste (46%) en overproductie (39%) tegen te gaan.
Meer dan 8 op de 10 Vlamingen (86%) is zich bijgevolg bewust van de negatieve impact van
voedselverspilling op het milieu. 82% voelt zich schuldig wanneer eten wordt weggegooid.

Zo denken Vlamingen voedselverspilling te vermijden
Ondanks het grote schuldgevoel, denkt de grote meerderheid (81%) te weten welke acties ze kunnen
ondernemen om als individu voedselverspilling tegen te gaan. 40% gee� aan dat het plannen van
boodschappen of het maken van een boodschappenlijstje een oplossing kan zijn. Daarnaast worden
ook het gebruik van een bewaarwijzer (23%) en apps die overschotten aanbieden (16%) genoemd als
mogelijke hulpmiddelen om voedselverspilling tegen te gaan.

Voor wie zonder een maaltijdbox of afgewogen recept kookt, is het niet altijd eenvoudig om de
hoeveelheid van de ingrediënten in te schatten. Uit bijkomend onderzoek** blijkt dat Belgische
huishoudens die koken met een maaltijdbox 22% minder voedsel verspillen dan wanneer ze zelf
boodschappen doen en koken.

Thomas Stroo, CEO van HelloFresh Benelux: “Het is bijna onmogelijk om in de winkel van alle
producten porties op maat aan te kopen. Dat zorgt jammer genoeg voor heel wat verspilling, maar dat
jaagt ook de rekening omhoog. Dat is net 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.”

Bijna 1 op 3 Vlamingen houdt wekelijks een restjesdag
Zij die geen gebruik maken van goed afgewogen recepten of een maaltijdbox, bedenken best op
voorhand hoeveel ze van een bepaald product nodig hebben en waarvoor ze de overige restjes
eventueel kunnen gebruiken. 4 op de 10 Vlamingen (41%) vriest hun restjes in. 36% gee� aan nieuwe
maaltijden te koken met restjes. Tot slot gee� 1 op 3 (34%) aan ʻrestjesdagenʼ in te plannen, waarbij
28% van de Vlamingen dit op wekelijkse basis doet.

Moet alles in de koelkast?
Moet alles in de koelkast? We denken vaak van wel, maar niets is minder waar. Deze producten bewaar
je beter in een koele berging: avocado, banaan, meloen, brood, ui, komkommer, bessen,
citrusvruchten, aardappelen, ananas, aubergine, basilicum, courgette, knoflook, paprika en pompoen.

De koelkast efficiënt inrichten:
● Bovenaan en in de deur van de koelkast is de temperatuur het hoogst, daarom zijn deze delen

perfect voor zuivelproducten (yoghurt, kaas), sauzen, boter, confituur, dranken en eieren.



● In het midden is de temperatuur wat lager. Hier bewaar je kant- en klare voedingsmiddelen of
bereide gerechten, charcuterie, bereid vlees, bereide gerechten, slaatjes en taart.

● Het schap boven de groentelade is geschikt voor vis, gevogelte of rauw vlees, best in
afgesloten bewaardozen.

● En de groentelade onderaan, die is er natuurlijk om je groenten en fruit te bewaren.

Samen met FoodWin, een team van experten dat zich richt op het voorkomen van voedselverspilling,
ontwikkelde HelloFresh een serie van tips en informatie om thuis zelf voedselverspilling tegen te gaan.

________________________________

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, bij een plaatselijke
voedselbank afgeleverd worden.

_________________________________________________________________________________

*Over het onderzoek
Online onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van HelloFresh tussen 27/7/2022 en
3/8/2022 bij 1.000 Belgen, representatief op geslacht, regio, lee�ijd en diploma. De maximale foutenmarge bij
1.000 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 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
tweede kwartaal van 2022 leverde HelloFresh 270 miljoen maaltijden aan 8,0 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 en Tokio.

https://www.hellofresh.be/maaltijdbox/foodwin?locale=nl-BE&utm_source=pressrelease&utm_medium=PRonline&utm_campaign=foodwaste&utm_content=survey
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