
 
   

 

 
 

 
 

– persbericht – 

Een luxe kerstdiner zonder supermarktstress 
HelloFresh introduceert assortiment Kerstboxen speciaal voor de feestdagen 

 

21 november, BRUSSEL – In de aanloop naar de decembermaand verheugen we ons op mooie 

momenten aan tafel met familie en vrienden. Om het kookliefhebbers gemakkelijk te maken 

introduceert HelloFresh speciaal voor de feestdagen vier verschillende Kerstboxen met meerdere 

gangen aan lekkere, eenvoudig te bereiden recepten met verse ingrediënten. De Kerstboxen zijn 

eenmalig, dus ook zonder lidmaatschap bij HelloFresh, te bestellen. Alles wat je nodig hebt wordt bij 

je thuis bezorgd op een moment dat het jou uitkomt. Zo hoef je niet na te denken over wat je op tafel 

zet en hoef je de deur niet uit om inkopen te doen. Alleen nog samen koken én genieten natuurlijk.  

 

 

Volop keuze voor een feestelijke kerstmaaltijd 

Consumenten hebben de keuze uit de Kerstbox Original, de Kerstbox Veggie en de Kerstbox Deluxe, 

met daarin bijzondere gerechten voorzien van een Italiaans tintje. Voor de gourmet-fans is er 

bovendien een speciale gourmetbox beschikbaar, die ook voor de jaarwisseling besteld kan worden 

en diverse originele grillgerechtjes bevat. Om de beleving compleet te maken kun je een bijpassend 

wijnarrangement bijbestellen en een kaasplankje met vier verrassende Belgische en Nederlandse 

kaassoorten. De diverse kerstboxen zijn te bestellen vanaf 21 november tot en met 19 december 

via de website, en je krijgt je box geleverd op 23 of 24 december. Op www.hellofresh.be/kerstbox 

vind je meer informatie. 

 

 

 

http://www.hellofresh.be/kerstbox
https://we.tl/jMCV7QQ0HF


 
   

 

 
 

 

Een luxe diner met gemak op tafel 

Het kerstdiner draait om het delen van bijzondere momenten en zorgeloos genieten met elkaar. 

Voor de vierde keer biedt HelloFresh dit jaar weer eenvoudig te bereiden Kerstboxen aan. Thomas 

van Burg, verantwoordelijk voor de receptontwikkeling van de 

menu’s, licht toe: “Voor deze feestelijke tijd van het jaar hebben 

we kerstklassiekers in een modern, Italiaans jasje gestoken. En 

daarvoor hebben we de mooiste ingrediënten geselecteerd. Dit 

jaar speelt onze kalkoenrollade een glansrol. Deze is voorzien van 

een label Rouge keurmerk; een prachtig product waar we trots op 

zijn. Ook zit er een recept met een bolcourgette in de Kerstbox Veggie, die je vult met notengehakt 

en serveert met risotto van Fontina; een zachte, lichtzoete kaas afkomstig uit het noorden van Italië. 

Dat ziet er niet alleen heel feestelijk uit, zo smaakt het ook!”  

 

Meer informatie over de Kerstboxen 

• De Kerstboxen zijn van 21 november tot en met 19 december te bestellen via 

www.hellofresh.be. Op vrijdag 23 en zaterdag 24 december 

worden  de  boxen  geleverd. Je  kunt de bestelling aangeven wanneer de levering jou 

het beste uitkomt.  

• De Kerstboxen zijn eenmalig vrij te bestellen, dus ook als je geen lidmaatschap bij 

HelloFresh hebt. 

• De gourmetbox kun je ook voor oud en nieuw bestellen. Deze wordt dan op 31 

december geleverd. 

• De diverse Kerstboxen zijn te  bestellen voor  2 tot  en  met  6 personen.  

• Voor twee personen bestel je een gourmetbox voor €33,-, de Kerstbox Original en 

Veggie voor €42,- en  de  Kerstbox Deluxe voor €62,-. 

• De kaasplank is verkrijgbaar vanaf €12,- en de wijnbox vanaf €14,-, afhankelijk van het 

aantal personen.  

• Download beeldmateriaal in hoge resolutie via deze link. 

• Contacteer ons voor meer informatie over de menu’s en gerechten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hellofresh.be/
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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 door heel Nederland 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 lokale vestigingen in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, 
Nederland, Australië, Zwitserland, Canada en de Verenigde Staten. Wereldwijd leverde HelloFresh in de maanden april 
tot en met juni 2016 bijna 23 miljoen verse en gevarieerde maaltijden af bij ruim 800.000 abonnees.  
www.hellofresh.be 
 
Perscontact: 
LVTPR 
Camille Vandenheede/ Colombine Nicolay 
E: hellofresh@lvtpr.be 
T: +32 (0)2 474 17 40 
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