INLEIDING
Tot 11 december 2020 delen we wekelijks enkele resultaten uit onze tweede (internationale)
#CoronaCookingSurvey.
Het thema van deze week is koken in onze Kerststal, en hoe we toch samen kunnen eten
met de feestdagen
De dataverzameling van de #CoronaCookingSurvey, loopt nog tot 15 december 2020.
Deelnemen kan nog via deze link: https://bit.ly/3n521db Let wel: 15/12 sluiten we de survey
voor eens en voor altijd af.

SAMPLE
Data cleaning
•
•
•

Niet volledig ingevulde (n = 650 van de N = 1263 die de survey gestart zijn)
Iedereen die geen leeftijd opgaf (n = 5), jonger was dan 18 jaar (n=2) en ouder dan 110
jaar (n=2)
Iedereen die niet in België woont (n=30)
We spreken over een groep van 574 personen die in België wonen Dit zijn qua profiel
(gelijkaardige deelnemers als aan de CCS1):
•
•
•
•
•
•
•

Hoger opgeleide (74.0% behaalde minstens een bachelor diploma) vrouwen
(80.5%) tussen 18 en 81 jaar oud
n= 543 hebben de Belgische nationaliteit
36.3% zijn voltijds student,
46.3% is momenteel niet aan het werk, 31.5% werk voltijds en de rest (21.9%)
werkt deeltijds
Van al wie werkt, doet 74.7% dat vaker van thuis uit dan voorheen.
22.8% geeft aan inkomen verloren te hebben door de COVID-19 situatie.
69.4% geeft zichzelf een score van 7/10 of hoger op de sociale ladder.

Het is dus belangrijk in het achterhoofd te houden bij deze resultaten dat we opnieuw
voornamelijk spreken over een grote groep grotendeels (hoger) opgeleide vrouwen.

We weten uit de Corona Cooking Survey dat we massaal aan het koken en bakken geslagen
zijn in het voorjaar. Hoe zit het ondertussen met onze keuken-avonturen? Geven we onszelf
nu betere punten? Volgen we de mediahypes? En hoe kunnen we ons keukentalent inzetten
om op afstand verbonden te blijven met kerst? Dat zijn de vragen waarop we deze week een
antwoord bieden.
ONGEVEER EEN KWART VAN ONZE DEELNEMERS KOOKT BETER EN LIEVER DAN
VOORHEEN
Om te starten, peilden we of onze respondenten vonden dat hun attitudes ten opzichte van
koken veranderd waren sinds de corona pandemie:
•
•
•
•
•

36.8% vindt koken sinds de corona pandemie leuker dan voorheen (56.7% voelt geen
verandering)
23.5% vindt koken momenteel minder stresserend dan voorheen (69.5% voelt geen
verandering)
23.7% vindt dan hun kook-skills (een warme maaltijd kunnen bereiden) er op
vooruitgegaan is (74.0% voelt geen verandering)
18.1% vindt van zichzelf dat ze nu beter (cake en koekjes) kunnen bakken dan
voordien (78.4% voelt geen verandering)
(slechts) 13.7% vindt van zichzelf dat ze nu beter brood kunnen bakken dan voordien
(79.8% voelt geen verandering)

MEDIABERICHTEN OVER VOEDING EN ETEN HELPEN ONS CREATIEF TE ZIJN IN DE
KEUKEN
In deze Corona Cooking Survey is er ook aandacht voor de talrijke mediaberichten over
voeding en eten die op ons afkomen, of we dat willen of niet. We vroegen onze respondenten
wat dergelijke berichten voor hen kunnen betekenen, en wat koken betreft zien we dat:
•
•
•
•

42.9% akkoord gaat dat ze via diverse media leren creatief te zijn in de keuken,
41.1% haalt inspiratie uit food media, en
56.2% gaat akkoord dat food media nuttige recepten aanleveren, ook als we er niet
actief naar zoeken, en
49.3% is akkoord dat media handig zijn om snel gemakkelijke recepten te vinden.

TAKE-AWAY WAS NOG NOOIT ZO ‘EASY’, EN OOK HET AANBOD FASTFOOD LIJKT
AANGEDIKT

We vroegen onze respondenten ook of ze een verschil merkten in het aanbod van take-away
maaltijden en fast-food/junk-food:
•
•

71.8% heeft het gevoel dat het aanbod take-away (sterk) is toegenomen (24.2% voelt
geen verschil)
32.2% heeft het gevoel dat ook het aanbod fastfood/ junkfood (sterk) is toegenomen
(60.5 % voelt geen verschil)

BOODSCHAPPEN DOEN IS STRESSERENDER, DUURDER EN NIET ALTIJD SUCCESVOL
Zelf koken vereist winkelen, en het aankopen van voeding is sinds de coronapandemie geen
pretje geworden:
•
•
•
•

64.0% geeft aan dat boodschappen doen sinds de coronapandemie een pak minder
aangenaam geworden is (24.7% voelt geen verschil),
66.5% ervaart nu (veel) meer stress bij het winkelen dan voorheen (27.0% voelt geen
verschil)
61.3% heeft de indruk dat voedselboodschappen doen duurder geworden is (38.1%
voelt geen verschil),
41.0% heeft nu meer moeite dan voorgeen om aan alle ingrediënten te geraken
(54.7% voelt geen verschil),

ONZE TIPS VOOR VEILIGE VERBONDENHEID TIJDENS DE FEESTDAGEN
Tot slot bundelen we een aantal tips om corona-proof verbonden met familie en vrienden de
feestdagen door te komen. We geven vijf tips die je kan combineren.
Teledineren met familie of e-peritieven met je
Whatsappero vrienden
In een ideale wereld zitten we samen aan de
feesttafel. Vandaag moeten we het met een ‘tele-diner’
of ‘e-peritief’ doen. Houd het kort een aperitief of
dessertmoment werkt beter dan een hele avond met
je bord voor een scherm. Zorg ook dat iedereen op
hetzelfde schema zit: niet dat de ene kant van het
scherm al aan het eten is als de andere kant nog
volop in de keuken staat.

Haal die f(r)amily-recepten van onder het stof
Recepten van influencers en chef-koks zijn populair
maar bij feestdagen horen (ook) recepten van familie
en vrienden. Zeker nu niet iedereen mee aan tafel kan
schuiven zijn familierecepten ideaal toch het gevoel te
hebben dat oma (de kroketten) ook aanwezig is.
Familierecepten komen met een geschiedenis, een
verhaal dat ons verbindt. Haal ze van onder het stof of
deel ze met elkaar voor het te laat is.

Samen eten doe je uit dezelfde pot
Wat ons culinair ‘echt’ verbindt is niet zozeer het
fysiek samen aan tafel zitten, maar wel het eten delen
uit dezelfde potten. Eten uit eenzelfde pot of pan is
niet zonder besmettingsgevaar. Net dat, wat we nu
proberen te vermijden, is wat ons aan tafel verbindt.
Het goede nieuws is dat je veilig eten kan bereiden en
uitdelen tot op de stoep van vrienden en familie. Ook
dat verbindt.

Take-it Easy, en haal eens af!
Koken is liefde, net omdat koken tijd en inspanning
vergt. Kant-en-klaarmaaltijden zijn genot zonder sleur,
wat in deze tijden voor heel wat mensen heel welkom
is. Bovendien zorgen we meet elke afhaalmaaltijd dat
ook de mensen uit de horeca verbonden blijven. Kook
je liever altijd zelf, bestel dan eens een portie theater
of muziek voor de sfeer en gezelligheid (en je steekt
broodnodige hand uit naar onze cultuursector).

Denk buiten je eigen bubbel-geluk
Wees alert voor al wie in je omgeving ongewenst
alleen of eenzaam is, en verbind ook hen vanuit je
keuken (of die van een ander).

Enkele mogelijke combinaties:
E-peritief met je Whatsappero vrienden met
oudjaar? Breng boxen met alle ingrediënten
voor je favoriete cocktail naar elkaar, en wissel
wat hapjes uit.

Kan jij kroketten rollen als een pro? Maak een
korte video-instructie en deel je talent met
familie en vrienden. Italiaanse nonna’s zijn
heuse YouTube-sterren geworden tijdens de
eerste lockdown.
Bak een cake, snijd een stuk af voor jezelf, geef de rest mee met de persoon die naar het
zorgcentrum van opa of oma mag. Zorg dat die persoon opa en oma met jou kan verbinden
en eet samen je cake op; geef een heel nieuwe betekenis aan “space-cake”.
Bestel met vrienden dezelfde take-away en kijk samen digitaal verbonden van op afstand
naar een film of concert.

Nood aan meer?
Tot slot: als alle bovenstaande je worst zal wezen. Als je jouw zinnen gezet had op die winterBBQ met familie en vrienden en je tuin of terras wel groot genoeg zijn, maar niet toegankelijk
zijn zonder eerst je huis door te komen: we begrijpen het. We hebben een tip: bel de
glazenwasser en laat je gasten veilig het balkon op komen. Contacteer een verhuisfirma of
kraanliftfirma en laat je visite veilig over je dak of de scheidingsmuur tillen.

