
Verspillingsvrije Week: 7 op de 10 Nederlanders voelt zich schuldig bij weggooien van
eten

Amsterdam, 8 september 2022 - Aanstaande maandag (12 september) gaat de Nationale Verspillingsvrije Week
van start. Hierin worden Nederlanders opgeroepen om een week lang zo min mogelijk voedsel weg te gooien.
Deze uitdaging kan voor velen wel eens knap lastig worden, want uit onderzoek* van HelloFresh blijkt dat maar
liefst driekwart van de Nederlanders wel eens voedsel weggooit (76%). Om een handje te helpen, zet de
maaltijdboxleverancier een aantal creatieve tips tegen voedselverspilling op een rijtje.

Verspillingschaamte
Voedselverspilling is een serieus en groot probleem: per jaar verspillen Nederlandse huishoudens zoʼn 589
miljoen kilo vast voedsel** (bron: Voedingscentrum, 2019). Meer dan driekwart van de Nederlanders gooit dus
regelmatig eten weg, wat bij zeven op de tien resulteert in een schuldgevoel. 70% vindt het zelfs vervelend als
hun partner, vrienden of familieleden eten weggooien, maar nog erger wanneer restaurants dit doen (80%).

Goed voor de portemonnee
De meerderheid (57%) hee� het idee dat ze zelf meer kunnen doen om voedselverspilling tegen te gaan. De
belangrijkste redenen hiervoor zijn het tegengaan van overproductie van voedingsmiddelen (39%) en
voedselschaarste (38%). Maar we doen dit - in tijden van inflatie - in de eerste plaats om geld te besparen (67%).
Niet gek, want bij één op de vijf Nederlanders belandt wekelijks tussen de €5 en €15 aan eten in de prullenbak.
Groente (24%), fruit (15%) en zuivel (10%) zijn producten die het meest worden weggegooid.

Kliekjesdag vooral in trek bij 55-plussers
Eén op de vijf Nederlanders die een maaltijd gekookt of besteld hee� en nog wat over hee�, zegt dat die restjes
standaard weggegooid worden. Enorm zonde natuurlijk. Gelukkig vriest een groter aandeel zijn restjes in (46%),
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maakt er een nieuwe maaltijd van (30%) of houdt een restjesdag (38%). Bijna de hel� van de Nederlanders (43%)
houdt zelfs minstens wekelijks een restjesdag, iets wat 55-plussers vaker doen dan jongeren.

Alle kleine beetjes helpen
Een op de vijf (18%) gee� aan niet te weten wat er concreet gedaan kan worden om minder voedsel te verspillen.
Om de Nederlander een extra handje op weg te helpen, deelt HelloFresh tips om creatief om te gaan met restjes
met behulp van kleine acties in eigen keuken:

● Leg jij ook alle ingrediënten zomaar ergens in je koelkast? Eten en drinken blij� langer goed als je het
op de juiste manier en plek bewaart. Zo kun je onder andere tomaat, komkommer, avocado en
bessen beter bewaren in een fruitschaal. Daarnaast is bovenaan de koelkast en in de deur de
temperatuur het hoogst (6-7°C); perfecte plekken voor zuivelproducten (yoghurt, kaas), sauzen,
boter, confituur en drank.

● Wist je dat je restjes ook makkelijk kunt omtoveren tot borrelhapjes? Maak bijvoorbeeld je eigen
chips met overgebleven groenten. Bak de aardappelschil knapperig in een oven op 200°C of snijd de
stam van je broccoli of bloemkool in schijfjes die je bakt in een pan met boter en wat kruiden. Op deze
manier maak je niet alleen indruk met je kookkunsten, maar deel je bovendien inspiratie met je
gasten over hoe zij ook minder voedsel kunnen verspillen.

● Veel eten belandt in de vuilnisbak omdat de houdbaarheidsdatum verstreken is. Check daarom
grondig je voorraadkast, wat er als eerste op moet en maak altijd een boodschappenlijstje voordat je
inkopen gaat doen.

Doe je ook mee met de Nationale Verspillingsvrije Week? Hier vind je meer tips tegen voedselverspilling.

*Bron: Voedingscentrum, 2019

*Online onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van HelloFresh tussen 27 juli en 3 augustus 2022 bij 1.000 Nederlanders
representatief op geslacht, lee�ijd en diploma.

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 21% 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.
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