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Naar de eettafel… en verder met HelloFresh
Maaltijdboxleverancier lanceert buitenaards lekkere recepten geïnspireerd door Disney & Pixar's
'Lightyear'

Antwerpen, XXX augustus 2022 – Er zijn twee manieren om een gezin samen te brengen:
lekker eten op tafel toveren en een Disney-klassieker aanzetten. Daarom is de lancering van
Disney en Pixar’s nieuwste film Lightyear hét moment om jonge en oude thuiskoks mee te
nemen op een onvergetelijke ruimtereis in eigen keuken met Buzz Lightyear. Samen met
Disney en Pixar creëert HelloFresh deze zomer buitenaards lekkere recepten. Van een
sterrenstelsel van orzo tot een zonnegloed van kipfilethaasjes, de komende weken staan in
het teken van een kosmisch avontuur op de eettafel, perfect in combinatie met een gezellig
avondje samen Disney+ kijken. Op naar de eettafel… en verder!

Een intergalactisch kookavontuur voor de kids
Vergeet de afwas: het is veel leuker om je kinderen écht te laten helpen in de keuken. Met
die gedachte lanceert HelloFresh een serie recepten geïnspireerd door Disney en Pixar’s
Lightyear die gegarandeerd de keuken transformeren tot een universum van nieuwe smaken
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en verrukkelijke missies. Dit is volgens de maaltijdboxleverancier de manier om kids op een
speelse manier nieuwe ingrediënten en smaken te laten ontdekken. 45% van de Belgische
kinderen vraagt namelijk tijdens etenstijd nieuwsgierig waar hun eten vandaan komt en nog
eens 50% wil weten waar het van gemaakt wordt. Dat blijkt uit onderzoek van HelloFresh
over de dagelijkse gesprekken en gewoonten aan tafel bij 1.000 respondenten.

Een buitenaards avontuur op je bord
“Eindelijk mogen we deze buitenaards lekkere recepten delen”, zegt Ivana,
Receptontwikkelaar bij HelloFresh. “Het is de eerste keer dat we samenwerken met Disney
en Pixar, en we hopen dat Belgische gezinnen net zoveel plezier beleven aan samen
intergalactisch koken als wij toen we deze gerechten samenstelden. We vinden het
belangrijk om te blijven innoveren en onze thuiskoks blij te maken met heerlijke, voedzame
maaltijden die zorgen voor interactie met de kinderen. De recepten zijn vers, zoals je van
HelloFresh gewend bent, maar dan met een vleugje Disney-magie uit het sterrenstelsel.”

Klaar voor lancering? Zet je schrap! 3, 2, 1,... 🚀
Vanaf midden augustus tot en met eind september staat er elke week een verrassend
Lightyear-recept op het HelloFresh-weekmenu. Om een tipje van de sluier op te lichten, deelt
HelloFresh alvast de eerste twee kosmische recepten op het menu:

- Kabeljauw met steraardappelen en kappertjes

- Zonnegloed van kipfilethaasjes met aardappelpartjes

Over Lightyear
"Lightyear" vertelt het oorsprongsverhaal van Buzz Lightyear, de ruimteheld waarop het
actiefiguur uit Toy Story is gebaseerd. Het verhaal volgt de legendarische Space Ranger
nadat hij samen met zijn commandant en hun bemanning is achtergelaten op een vijandige
planeet op 4,2 miljoen lichtjaar van de aarde. Terwijl Buzz probeert een weg terug te vinden
door ruimte en tijd, wordt hij vergezeld door een groep ambitieuze rekruten en zijn charmante
robotrechterhand Sox. Wat de zaak bemoeilijkt en de missie bedreigt is de komst van Zurg,
een machtige verschijning met een leger meedogenloze robots en een mysterieuze agenda.

In de film horen we de stem van Louis Talpe als de talentvolle Space Ranger Buzz Lightyear,
Truus Druyts als zijn commandant en beste vriendin Alisha Hawthorne en Michiel De Meyer
als Sox. Jennifer Heylen, Yemi Oduwale en Barbara Sarafian lenen hun stemmen aan Izzy
Hawthorne, Mo Morrison en Darby Steel. Daan Hugaert is te horen als de raadselachtige
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Zurg. De stemmencast bestaat verder uit Fleur Brusselmans als boordcomputer I.V.A.N.,
Marc Peeters als Commander Burnside, Stef Aerts als Airman Diaz en Hanne Smet als de
jonge Izzy.

In de film horen we ook nog de stemmen van Sabine Hagedoren, Lieven Scheire, PJ De
Paepe, Karina Mertens, Cathy Petit, Julie Daems, Dimitri Verhoeven en Leendert De Vis. De
regie van de Vlaamse dub is onder leiding van Karina Mertens, met vertaling door Griet De
Wolf.

"Lightyear" werd geregisseerd door Angus MacLane (co-regisseur "Finding Dory"),
geproduceerd door Galyn Susman ("Toy Story That Time Forgot") en met een soundtrack
van de bekroonde componist Michael Giacchino ("The Batman," "Up")
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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 22% 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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