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Vlaming laat inflatie geen stokje steken voor het kerstmenu

Antwerpen, 8 december 2022 - Als het op culinaire feestvreugde aankomt, is de Vlaming niet
meteen geneigd tot financiële concessies. Ondanks de huidige inflatie binnen de voedingssector
is meer dan hel� van de Vlamingen niet van plan te besparen op het kerstdiner. Dat blijkt uit
onderzoek* van maaltijdboxleverancier HelloFresh.

The show must go on
Het tarief van een goed gevulde winkelkar is ettelijke procenten gestegen in vergelijking met een jaar
geleden. Ondanks de onstuimige situatie lijkt de inflatie niet meteen het Vlaamse kerstmenu te
dwarsbomen. Meer dan de hel� van de Vlamingen (52%) is niet van plan om op eten te besparen de
komende feestdagen.

Hoeveel mag een Vlaams feestmenu kosten?
De hel� van de Vlamingen (50%) gee� voor een feestmenu tussen €8 en €20 per persoon uit aan eten,
waarvan de meerderheid (30%) tussen €12 en €20  per persoon uitgee�. Ruim een vijfde (23%) gee�
meer dan €20 per persoon uit aan eten tijdens een feestmaal.

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


Het prijskaartje van vier dagen feest
Het vieren kan al snel optellen; bijna zes op de tien Vlamingen (57%) vieren tot vier feestdagen (met
name kerstavond, eerste kerstdag, oudejaarsavond en nieuwjaarsdag). Kijkende naar wat de
meerderheid uitgee� aan een feestmaal per persoon staat de teller na vier dagen feest dan al snel op
een bedrag tussen de €32 en €80 per persoon.

Voor de feestdagen mag het in vergelijking met normale uitgaven dus wat kosten. Uit voorgaand
onderzoek** blijkt dat Vlaamse huishoudens gemiddeld €83.51 per week uitgeven aan boodschappen
voor het hele gezin.

Over het onderzoek
*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%.

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

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.


