
Bijna een kwart (24%) van de Nederlanders is met minder vlees
gaan barbecueën
Nederlanders kiezen steeds vaker voor groenten op de barbecue

Amsterdam, 5 juli 2022 – De Nederlandse eetcultuur kenmerkt zich tijdens de warme
zomermaanden vooral door de barbecue, de maaltijdsalade en de borrelplank. Meer dan één
derde (39%) van de Nederlanders geeft aan meer te barbecueën in vergelijking met
voorgaande jaren. Vlees wordt vaker achterwege gelaten: bijna een kwart (24%) is met
minder vlees gaan barbecueën, zo blijkt uit recentelijk onderzoek van maaltijdboxleverancier
HelloFresh*.

Meer salades, meer barbecue maar minder lunch
De eetgewoontes in de zomer worden in Nederland gekenmerkt door de barbecue en de
maaltijdsalade. Ook de borrelplank is favoriet. Bijna de helft (44%) van de Nederlanders zet
namelijk vaker een borrelplankje op tafel in de zomermaanden in vergelijking met de
wintermaanden. Daarnaast maakt een ruime meerderheid (65%) vaker een salade klaar als
de zon wat meer schijnt. Ook kiest de Nederlander minder voor vlees: 26 procent van de
Nederlanders geeft aan dit vaker te laten staan bij hogere temperaturen.

Een maaltijd overslaan is in de zomer gebruikelijker dan in de winter, maar liefst de helft
(50%) van de Nederlanders geeft aan dit te doen. Daarbij is de lunch (35%) de maaltijd die
het vaakst wordt geskipt, voor dessert (4%), borrel (9%) en diner (20%) is nog steeds ruimte.

https://www.hellofresh.nl/?utm_source=pressrelease&utm_medium=PRonline&utm_campaign=survey&utm_content=summerhabits


Minder vlees op het rooster
In de zomer staat de Nederlander graag minder lang in de keuken. Vergeleken met de winter
kiest 54 procent ervoor om korter in de keuken te staan. Ook geniet men in de zomer meer
van eten in de buitenlucht (60%).

De barbecue blijft favoriet. Een groot deel (42%) van de Nederlanders is evenveel blijven
barbecueën ten opzichte van voorgaande jaren. Meer dan één derde is afgelopen jaren zelfs
meer gaan barbecueën (39%). Naast vlees weten steeds vaker andere producten de weg
naar het rooster te vinden. Bijna een kwart (24%) van de Nederlanders is namelijk met
minder vlees gaan barbecueën. Ook legt 35 procent meer groenten op de barbecue.

Ruth, receptontwikkelaar bij HelloFresh vult aan: “Wij zien dat de keuze voor een
vegetarische maaltijd steeds vaker wordt gemaakt. Uit cijfers van vorig jaar blijkt dat 33
procent van alle bestelde gerechten in Nederland vegetarisch was. Daarmee was het de
meest gekozen recept categorie van dat jaar. Wekelijks staan er dertig recepten op het menu
waarvan er minimaal tien vegetarisch zijn. Zo is er voor ieder wat wils.”

De keuze voor vleesvervangers wordt minder vaak gemaakt. Slechts 15 procent van de
Nederlanders is in de afgelopen jaren meer met vegetarische alternatieven gaan
barbecueën.

Over het onderzoek
*Online onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van HelloFresh
tussen 10 en 17 juni 2022 bij 1.000 Nederlanders representatief op geslacht, leeftijd en
diploma. De maximale foutenmarge bij 1.000 Nederlanders bedraagt 3,02%.

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 eerste kwartaal van 2022 leverde HelloFresh 287 miljoen maaltijden aan 8,5
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 heeft kantoren in New York, Berlijn,
Londen, Amsterdam, Sydney, Toronto, Auckland, Parijs,Kopenhagen, Milaan en Tokio.
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