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HelloFresh winnaar Gekozen Product van het Jaar 2017 

BRUSSEL, 3 januari 2017 – Middels een onafhankelijke studie van marktonderzoekbureau GfK 
in opdracht van POY Benelux is HelloFresh uitgeroepen tot ‘Gekozen Product van het Jaar 2017’ 
in België. In de categorie maaltijdboxen gaven meer dan 5.000 Belgische consumenten hun 
waardering voor HelloFresh. Elk jaar onderwerpen producenten in meer dan 37 landen hun 
nieuwigheden aan het oordeel van de consumenten, waarin drie criteria centraal staan: het 
innovatieve karakter, aantrekkelijkheid en aankoopintentie. Gezamenlijk geeft dit 
bewijsvoering van kwaliteit, bepaald door de consumenten zelf. 

Nieuw én vernieuwend  
Het Gekozen Product van het Jaar toont aan dat duizenden consumenten deze producten nieuw én 
vernieuwend vinden. Denis Koops, CEO van Delhaize en peter van de editie 2017 van Gekozen Product 
van het Jaar: “Het belangrijkste in het proces is dat de winnende producten door de consumenten zelf 
worden gekozen. In België brengen maar liefst 5.000 mensen hun stem uit. Omdat het panel zo 
representatief is, vormt de wedstrijd een uitstekende barometer.”  
 
Maartje Frederiks, medeoprichter en CEO van HelloFresh Benelux: “We zijn super trots op deze mooie 
waardering! Het geeft ons de erkenning dat onze gerechten letterlijk in de smaak vallen. Een beter 
compliment van de consument kun je wat ons betreft niet krijgen, daar doen we het natuurlijk voor.” 
 
Vers, gemakkelijk en gezond in één box 
HelloFresh is sinds januari 2015 actief in Vlaanderen en halverwege 2016 ook in Wallonië. De 
maaltijdboxleverancier kenmerkt zich door hun innoverende karakter. In België is HelloFresh de eerste 
speler waarbij je zelf je eigen maaltijdbox kunt samenstellen door zelf je gerechten te selecteren. 
HelloFresh is er zo voor iedereen die er graag een gezonde levensstijl op nahoudt en het liefst vers en 
seizoensgebonden eet. Je bespaart niet enkel tijd en moeite, je eet ook gevarieerder, gezonder en je 
verbetert je kookkunsten. De porties zijn bovendien precies afgemeten voor het aantal personen en je 
krijgt je maaltijdbox gemakkelijk thuisbezorgd op een moment dat het jou uitkomt. Ook tijdens het 
weekend.  

 
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 
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 Beste Product van het Jaar 
België 2017. 
www.hellofresh.be 
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