
HelloFresh stimuleert duurzamere keuzes met klimaatbewuste recepten

● HelloFresh zet met nieuwe menucategorie een eerste stap in het inzichtelijk
maken van duurzame voedingskeuzes voor de consument.

● Na een succesvolle implementatie in Duitsland en Oostenrijk rolt de
maaltijdboxleverancier de nieuwe categorie uit in elf extra landen, waaronder
Nederland.

● Samen met de consument wil HelloFresh bijdragen aan de 2030 UN-doelstellingen
aangaande het reduceren van CO2-uitstoot.

Amsterdam, 22 november 2022 - HelloFresh SE ("HelloFresh") rolt de nieuwe menucategorie
ʻKlimaatbewustʼ uit naar elf extra markten, waaronder Nederland. De nieuwe categorie werd in
november 2021 met succes in Duitsland en Oostenrijk gelanceerd als reactie op de onlangs
gepubliceerde levenscyclusanalyse*. Hieruit blijkt dat de ingrediënten die gebruikt worden verreweg
de grootste bijdrage leveren aan de uitstoot van HelloFresh-recepten. De categorie is nu beschikbaar in
Nederland en in het Verenigd Koninkrijk, België, Luxemburg, Australië, Nieuw-Zeeland, Italië, Frankrijk,
Denemarken, Noorwegen en Zweden. In Nederland vallen recepten in de categorie wanneer deze
minimaal 51 procent minder CO2 -uitstoot veroorzaken dan het gemiddelde HelloFresh-recept in 2021.

Duurzame voedingskeuzes toegankelijk maken
Intern klantonderzoek laat zien dat twee derde van de HelloFresh-klanten meer wil weten over de
uitstoot die gepaard gaat met de productie en verwerking van ingrediënten. In samenwerking met
onafhankelijk onderzoeksbureau HowGood wordt de impact van recepten op het klimaat gemeten
met behulp van informatie uit hun wereldwijde database. Hierbij wordt gekeken naar belangrijke
meetpunten, waaronder de uitstoot van broeikasgassen die veroorzaakt wordt door de
landbouwproductie en verwerking van ingrediënten voor HelloFresh-recepten.

Wekelijks staan er in Nederland tot zeven recepten op het menu die in de nieuwe categorie vallen. Dit
is gemiddeld een kwart van het lokale aanbod en gee� klanten inzicht rondom het maken van
duurzame(re) voedingskeuzes.

De productie en verwerking van  ingrediënten draagt het meest bij aan uitstoot
In april 2022 publiceerde HelloFresh een uitgebreide levenscyclusanalyse waarin de ecologische
voetafdruk in de gehele toeleveringsketen werd geanalyseerd, van het veld tot op het bord. Daaruit
blijkt dat een gemiddelde maaltijd van HelloFresh in de Benelux 11% minder CO2 -uitstoot veroorzaakt
dan wanneer precies dezelfde maaltijd is gemaakt met ingrediënten uit de supermarkt. Ook blijkt dat
de productie en verwerking van ingrediënten verreweg de grootste bijdrage leveren aan de CO2
-uitstoot. Dit inzicht toont het belang aan van het in kaart brengen van de CO2-uitstoot van recepten.

https://www.hellofresh.nl/?utm_source=pressrelease&utm_medium=PRonline&utm_campaign=co2label&utm_content=corporate
https://cdn.hellofresh.com/de/cms/Nachhaltigkeit/HowGood_research_methodology_HelloFresh.pdf


Een recent gepubliceerd onderzoeksartikel** concludeert dat koken met HelloFresh - in vergelijking
met traditioneel bereide maaltijden - voedselverspilling in huis met wel 38 procent vermindert.

Pauwel Wiertsema: “Met de introductie van deze nieuwe categorie willen we onze klanten zelf de
keuze geven om hun impact op het milieu te bepalen. Wij zorgen voor de inzichten benodigd voor het
maken van een klimaatvriendelijke keuze, de klant kan de keuze maken om (vaker) zoʼn recept op tafel
te zetten. Op deze manier snijdt het mes aan twee kanten. Impact maken vanaf je bord, daar gaan we
voor.”

Eén van de focuspunten van HelloFresh is het continu verlagen van de impact op het milieu.
Wereldwijd is het bedrijf goed op weg om zijn ambitieuze doelstelling voor eind 2022 te behalen: het
verminderen van de CO2 -uitstoot van productiefaciliteiten met 60% per euro omzet, met 2019 als
uitgangspunt.

"Onze innovatieve (supply-chain)technologie verbindt miljoenen datapunten met elkaar. Zo krijgen
we inzicht in de CO2 uitstoot die gepaard gaat met de productie en verwerking van ingrediënten. Met
behulp van deze inzichten werken wij verder aan het verlagen van de uitstoot van onze recepten",
aldus Tilman Eichstädt, COO Upstream bij HelloFresh International. "De introductie van de categorie
ʻKlimaatbewustʼ is de eerste stap naar ons doel om volledige transparantie te bieden over
HelloFresh-producten en -recepten. Zo willen wij onze klanten helpen inzicht te krijgen in het maken
van duurzamere receptkeuzes."

Over het onderzoek
*De levenscyclusanalyse werd door een onafhankelijk panel van drie experts beoordeeld in overeenstemming
met de ISO 14040- en 14044-normen voor het openbaar maken van resultaten. Een technische samenvatting van
het onderzoek, inclusief details van de basis van onze vergelijkende claims, is te vinden via deze link

**Bron: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652622035739?via%3Dihub#

Over HelloFresh
HelloFresh SE is een wereldwijde aanbieder van voedingsoplossingen en de grootste leverancier van
maaltijdboxen in de wereld. HelloFresh Group telt zes merken, die klanten kwaliteitsvolle voeding en recepten
aanbieden voor uiteenlopende maaltijdmomenten. Het bedrijf werd in november 2011 opgericht in Berlijn en is
actief in de VS, het VK, Duitsland, Nederland, België, Luxemburg, Australië, Oostenrijk, Zwitserland, Canada,
Nieuw-Zeeland, Zweden, Frankrijk, Denemarken, Noorwegen, Italië, Japan, Ierland en Spanje. In K3 van 2022
leverde HelloFresh 243 miljoen maaltijden aan 7,5 miljoen actieve klanten. HelloFresh 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://cdn.hellofresh.com/de/cms/HelloFresh_Meal_Kit_Life_Cycle_Assessment_Study.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652622035739?via%3Dihub#
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