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– persbericht – 

 
HelloFresh personaliseert maaltijdboxen 

Een weekmenu afgestemd op je eigen voorkeur 
 

BRUSSEL, 24 januari 2017 – Vanaf deze maand kunnen HelloFresh-klanten hun maaltijdbox nog 
beter afstemmen op hun persoonlijke voorkeuren. Naast de bestaande ‘Original’-, ‘Family’- en 
‘Veggie’-maaltijdbox, kunnen klanten nu ook kiezen voor maaltijdboxen die focussen op calorie 
inname, snel te bereiden recepten of ‘discovery’-recepten, speciaal voor avontuurlijke thuischefs. 
De maaltijdboxleverancier wil het aanbod hiermee nog beter afstemmen op de behoefte en 
levensstijl van hun klanten. Daarnaast is ook het receptenaanbod uitgebreid: klanten hebben nu 
keuze uit 10 recepten om zelf hun persoonlijke maaltijdbox samen te stellen, in plaats van negen.  
 
Maartje Frederiks, CEO bij HelloFresh Benelux: “Eten is iets heel persoonlijks, daarom vinden we dit 
zo’n mooie stap! Met de verschillende voorkeuren is er elke week keuze uit recepten die het beste bij 
de klanten passen. Wat voor elke box hetzelfde blijft, is de variatie: de receptensuggesties die 
iedereen bij zijn persoonlijke voorkeur te zien krijgt, zorgen altijd voor een gezond weekmenu met 
voldoende afwisseling. En op basis van de persoonlijke voorkeuren selecteren wij recepten, maar 
klanten kunnen ze zelf altijd wisselen of andere recepten kiezen als ze liever iets anders eten.” 
Klanten kunnen hun voorkeur en de specifieke maaltijdselectie zelf via hun persoonlijke account 
instellen.    
 
Voorkeuren 
Quick & easy Een drukke week voor de boeg waardoor er geen tijd is om uitgebreid te koken? 

HelloFresh biedt verrassende gerechten die binnen 30 minuten op tafel, staan 
zonder veel gedoe.  

Discovery Verrassende gerechten met nieuwe ingrediënten, bijzondere smaakcombinaties en 
diverse kooktechnieken.  

Veggie Gerechten die geen vlees, gevogelte of vis bevatten.  
Family Toegankelijke, kindvriendelijke en tegelijkertijd verrassende recepten die 

gemakkelijk te bereiden zijn.  
Calorie-focus Wil je iets meer letten op je calorie inname? Deze recepten bevatten de minste 

calorieën van alle gerechten van die week. Ook bevatten deze gerechten veel 
groenten.  

Original Een mix van bovenstaande voorkeursinstellingen: gemakkelijke en inspirerende 
recepten met variatie tussen ingrediënten en voedingswaarden. 

 
Elke week kunnen klanten uit tien verschillende recepten kiezen. Een team van voedingsexperts, koks 
en diëtisten stelt wekelijks gezonde recepten samen. De maaltijdbox met duidelijke receptkaarten en 
verse ingrediënten in de juiste porties, wordt direct aan huis geleverd.  
 
Over HelloFresh 
HelloFresh Benelux, in 2012 opgericht door Maartje Frederiks, biedt een flexibel lidmaatschap waarmee klanten 
wekelijks een box met gezonde recepten en verse ingrediënten voor drie tot vijf maaltijden ontvangen. Omdat de 
producten worden geportioneerd in precies de benodigde hoeveelheden, wordt voedselverspilling tot een minimum 
beperkt. Alle recepten variëren wekelijks en zijn eenvoudig te bereiden in gemiddeld een half uur. De maaltijdboxen 
worden in heel België bezorgd. HelloFresh biedt verschillende boxen: de Originalbox, Veggiebox, Familybox, 
Fruitbox, Ontbijtbox en Wijnbox. Sinds kort hebben HelloFresh-klanten de optie om zelf maaltijden te selecteren uit 
het gevarieerde aanbod. HelloFresh is een Duitse startup met hoofdkantoor in Berlijn en lokale vestigingen in New 
York, Londen, Amsterdam, Zurich, Sydney en Toronto. Wereldwijd leverde HelloFresh in de maanden juli tot en met 
september 2016 22,1 miljoen verse en gevarieerde maaltijden af bij ruim 850.000 abonnees. HelloFresh is verkozen 
tot Product van het Jaar België 2017. 
www.hellofresh.be 

 

http://www.hellofresh.be/
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Contact voor de media: 

LVTPR 

Camille Vandenheede/ Colombine Nicolay 

E: hellofresh@lvtpr.com 

T: +32 (0)2 474 17 40 
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