
6 op de 10 Nederlanders wil inzicht in CO2-uitstoot van voeding om
meer duurzame keuzes te maken

Amsterdam, X november 2022 - 69% van de Nederlanders vindt het belangrijk om hun CO2-uitstoot
te verminderen. Voeding is een belangrijk onderdeel van de CO2 uitstoot die wij veroorzaken. Meer dan
de hel� van de Nederlanders (58%) wil dan ook meer inzicht in CO2-uitstoot van voeding om zo
duurzamere keuzes te maken. Toch weet bijna de hel� (44%) niet wat er concreet gedaan kan worden
om CO2 uitstoot te verminderen.  Dit blijkt uit recent onderzoek* van maaltijdboxleverancier
HelloFresh.

1 op de 2 Nederlanders is bewust van CO2-voetafdruk
De hel� van de Nederlanders (50%) gee� aan bewust te zijn van hun CO2-voetafdruk: de berekening
van de totale uitstoot veroorzaakt door hun activiteiten. Daarbij denkt 55% dat voedingskeuzes
invloed hebben op de veroorzaakte uitstoot. Meer dan de hel� van de Nederlanders (58%) vindt het
belangrijk om meer inzicht te krijgen in CO2-uitstoot van voeding, om zo meer duurzame keuzes te
kunnen maken.

Toch weet twee vijfde (44%) van de Nederlanders niet wat ze concreet kunnen doen om hun
CO2-uitstoot veroorzaakt door voedingskeuzes te verminderen. Een evengroot deel (44%) hee� nog
nooit gebruik gemaakt van hulpmiddelen zoals applicaties of websites om hun CO2-voetafdruk
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inzichtelijk te maken, maar staat hier wel voor open.

Recepten die minimaal 51% minder CO2-uitstoot veroorzaken
Zouden bedrijven kunnen helpen om de consument bewuste keuzes te laten maken? Een merendeel
van de Nederlanders denkt van wel. 7 op de 10 Nederlanders (69%) vindt namelijk dat bedrijven meer
transparantie moeten bieden aangaande de CO2-uitstoot van hun producten / diensten.

Optie 1: Victor Smits, duurzaamheidsmanager bij HelloFresh vult aan: ʻBij HelloFresh staat
duurzaamheid voorop. We helpen onze klanten graag om bewuste(re) keuzes te maken op het gebied
van voeding. Daarom introduceren we de menucategorie Klimaatbewust, met recepten die minimaal
51% minder CO2-uitstoot veroorzaken dan het gemiddelde HelloFresh-recept in 2021. Zo hopen we
onze klanten een klein stapje in een duurzamere richting te laten maken.̓

Optie 2: Victor Smits, duurzaamheidsmanager bij HelloFresh voegt toe:  ʻBij HelloFresh staat
duurzaamheid voorop. Onderzoek toont aan dat Nederlanders op zoek zijn naar manieren om
duurzame(re) keuzes te maken.  Daarom introduceren we de menucategorie Klimaatbewust, met
recepten die minimaal  51% minder CO2-uitstoot veroorzaken dan het gemiddelde HelloFresh-recept
in 2021. Zo bieden we onze klanten de keuze om duurzamere beslissingen te nemen.̓

Tipje van de klimaatbewuste sluier
Vanaf november 2022 staan er wekelijks tot zeven klimaatbewuste recepten op het menu. HelloFresh
inspireert alvast door onderstaande recepten te delen:

1. Mexicaans gekruide linzenstoof met pittige tortillachips
2. Knoflook-gemberrijst met vegetarische schnitzelreepjes
3. Schelvis a la meunière met spinazie

Over het onderzoek
* Online onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van HelloFresh tussen 28
oktober en 4 november 2022 bij 1000 Nederlanders.

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).
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HelloFresh hee� kantoren in New York, Berlijn, Londen, Amsterdam, Sydney, Toronto, Auckland, Parijs,
Kopenhagen, Milaan, Tokio en Dublin.
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