
Nederlander beknibbelt op kerstdiner vanwege inflatie

Amsterdam, 6 december 2022 – Een kleiner gezelschap aan de eettafel en een
minder luxe kerstmenu; de inflatie speelt ons dit jaar parten tijdens de feestdagen. De
hoge prijzen van voedsel resulteren in de nodige zorgen onder de Nederlander. Dat
blijkt uit een recent onderzoek* van maaltijdboxleverancier HelloFresh.

Minder mensen aan de eettafel
De decembermaand staat voor velen in het teken van feestelijke diners en uitgebreide
feestontbijtjes of -brunches. Maar hoe gezellig dat ook is, toch blijkt dat ruim de helft
(54%) van de Nederlanders vanwege de inflatie opziet tegen de kosten van eten tijdens
de decembermaand. Dit geldt iets meer voor vrouwen (59%) dan voor mannen (49%).
De helft van de Nederlanders (52%) is dit jaar dan ook van plan minder geld uit te
geven aan eten. Om geld te besparen doet meer dan de helft (56%) de feestinkopen
ruim van tevoren. Een andere manier om de kosten te drukken is door de feestdagen
met minder mensen te vieren. Meer dan één derde (37%) viert de feestdagen dit jaar
vanwege de economische situatie bewust met een kleiner gezelschap.

Hand op de knip
Maar wat zijn we van plan om uit te geven aan ons kerstmenu dit jaar? Ruim een kwart
(26%) geeft aan maximaal 8 euro per persoon per maaltijd te besteden. De meeste
Nederlanders spenderen tussen de 8 en 20 euro per persoon aan boodschappen
(45%). Een kleine minderheid (9%) pakt groots uit en spendeert meer dan 20 euro per
persoon.

*Onderzoek in samenwerking met iVox uitgevoerd onder 1.000 Nederlandse
respondenten, november 2022.

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


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, Ierland en Spanje. 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 heeft kantoren in New York, Berlijn, Londen, Amsterdam,
Sydney, Toronto, Auckland, Parijs, Kopenhagen, Milaan, Tokio, Dublin en Barcelona.
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