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HelloFresh geeft je keus met kerst 
De HelloFresh Kerstbox is er dit jaar in 3 varianten: de Gourmet Kerstbox, de 

Kerstbox Original en de Kerstbox Deluxe. 
 

 
Amsterdam,  26 november 2015 – Sinds twee weken  zijn de HelloFresh 

Kerstboxen  te  bestellen via  de  website van  HelloFresh.  In  de  Kerstboxen 

zitten  alle ingrediënten voor een compleet kerstdiner. De boxen worden  vlak 

voor kerst  aan huis geleverd. Zo hoef  je niet  te  bedenken wat  je gaat  eten 

met kerst en hoef je bovendien geen boodschappen meer te doen. 

 
 

Sinds de oprichting van het bedrijf in 2012 heeft HelloFresh elk jaar een Kerstbox 

samengesteld. En met succes  – ieder jaar zijn de reacties enthousiast. HelloFresh 

heeft dit jaar drie verschillende varianten van de Kerstbox. Je kunt kiezen uit een 

Gourmet Kerstbox, Kerstbox Original en een Kerstbox Deluxe. 
 
 

De Gourmet  Kerstbox is dit jaar nieuw in het assortiment. “Klanten kwamen  zelf 

met  het idee voor een  box met  alle ingrediënten om te gourmetten. Dat vonden 

wij een  goed  idee.  In Nederland zetten veel families  tijdens  de  kerstdagen het 

gourmetstel  op  tafel.  Deze  kerst  kunnen   mensen  gourmetten  met 

kwaliteitsproducten van HelloFresh!” zegt Maartje Frederiks, oprichter van 

HelloFresh  Benelux.  Naast  de  Gourmet  Kerstbox  is  er  keuze  uit  de  Kerstbox 

Original met  alle ingrediënten voor een  driegangendiner en de Kerstbox Deluxe 

met alles erin voor een uitgebreid kerstdiner met vier gangen. 

 
Praktische informatie over de Kerstboxen van HelloFresh 

• De Kerstboxen van HelloFresh zijn te bestellen via de website tot en met 

zondag 20 december. 

•   Op woensdag 23 en donderdag 24 december worden  de boxen  geleverd. 

Je kunt aangeven wanneer jij wilt dat de box geleverd wordt. 

•   De box is te bestellen voor 2 tot en met 6 personen. 

•   Voor 2 personen bestel  je een  Gourmet  Kerstbox voor €29,-, de Kerstbox 

Original voor €39,- en de Kerstbox Deluxe voor €49,-. 

• In de Gourmet  Kerstbox zit Schotse zalm, garnalen en albacore tonijn om 

visspiesjes  te maken.  Ook zitten  er hertenburgers, runderhaaspuntjes en 

kalkoenmedaillons in en ingrediënten om zelf een boerenomelet, gevulde 

mini-paprika’s   en   marinade   te   maken.    Bovendien    bevat    de   box 

stokbrood en ingrediënten voor kruidenboter. 

• In de  Kerstbox  Original  is het  voorgerecht een lichtgebonden preisoep 

met   stokvis,  het   hoofdgerecht  bestaat  uit  een   hertenbiefstuk  uit  de 

Schotse  hooglanden en stoofpeertjes, geserveerd met Hollandse



 
 
 
 

 

 

pastinaak   en   haricot   verts.   De  maaltijd  wordt   afgesloten   met   een 

chocoladedessert. 

• In  de  Kerstbox  Deluxe  vind  je  naast het  menu   dat  je  in  de  Kerstbox 

Original vindt,  alle ingrediënten voor een  tussengerecht met  een  salade 

met runderbavette van Hollands Maas-Rijn-Ijsselrund en salsa verde. 

Bovendien zit er nog macarons voor bij de koffie in. 
 

Meer informatie is te vinden op www.hellofresh.nl/kerstbox. 
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Contact voor de media: 

Marlies Jongman 

Head of PR & communications, HelloFresh Benelux 

Zuidpark, Spaklerweg 50 – 52, Amsterdam 

marlies@hellofresh.nl / marlies@hellofresh.be 

+31 (0) 20 760 10 63 / +31 (0) 6 48 93 73 65 
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