
 
   
 

 
 
 

 – Persbericht – 

Een kerstdiner om trots op te zijn 
HelloFresh doet ook deze kerst de boodschappen 

 

Amsterdam, 1 november 2018 – Heb je nu al slapeloze nachten van de gedachte dat je dit 

jaar wéér een compleet kerstdiner moet bedenken? Geen zorgen, HelloFresh heeft alvast 

het denkwerk voor je gedaan. Deze kerst kun je op de maaltijdboxleverancier rekenen met 

hun Kerstbox en Gourmetbox. Dat wordt een kerstdiner om trots op te zijn! 

 

 
 

Voorbereiding zonder zorgen 

HelloFresh biedt dit jaar de keuze uit de Kerstbox en de Gourmetbox. De Kerstbox telt alle 

ingrediënten voor vier heerlijke gangen: een voorgerecht, een tussengerecht, een 

hoofdgerecht en een dessert. De Gourmetbox bevat alles wat je nodig hebt voor een 

verrassende gourmet. Op deze manier neemt HelloFresh je een groot deel van de 

voorbereiding van het kerstdiner uit handen. Uiteraard wordt de box, zoals je dat van 

HelloFresh gewend bent, gewoon bij je thuisbezorgd op een moment dat het jou uitkomt. 

Wil je je echt nergens meer zorgen over hoeven te maken? Combineer dan de box van jouw 

keuze met de bijpassende Wijnbox.  

 

 



 
   
 

 
 
 

Geheid complimentjes 

“Het kerstdiner moet een feest zijn. Toch zitten veel mensen met de handen in het haar bij 

de vraag wat ze dit jaar weer op tafel gaan zetten”, aldus Thomas van Burg, 

verantwoordelijk voor de Kerstbox bij HelloFresh. “We nemen onze klanten daarom graag 

een flink stuk van de voorbereidingsstress uit handen zodat zij hun gasten kunnen verrassen 

met een overheerlijk en geheel stressloos kerstdiner. Dit jaar hebben we gekozen voor 

Franse kalkoenrollade. Dat lijkt misschien complex om te bereiden, maar wij maken het, 

zoals onze klanten van ons gewend zijn, heel makkelijk. Samen met de gerookte zalmtartaar, 

de romanescosoep en de afsluitende eton mess gaat dit je deze kerst ongetwijfeld heel wat 

complimentjes opleveren!” 

 

Een tafel om door een ringetje te halen 

Ondanks dat HelloFresh een groot deel van het voorbereidend werk doet, is het aan jou wel 

de schone taak om de gerechten op tafel te zetten. HelloFresh helpt je daarom met video’s 

waarin ze laten zien hoe je groente glaceert en de room voor de eton mess opklopt. Maar 

dat is niet het enige. HelloFresh helpt je ook graag om de tafel er uit te laten zien om door 

een ringetje te halen. Ze delen daarom tips voor het feestelijk opmaken van borden en een 

ontwerp voor het kerstmenu en naamkaartjes voor de tafelschikking. Zo creëer jij een sfeer 

om trots op te zijn. 

 

Bezorgd wanneer jij dat wilt 

Je kunt de Kerstbox en Gourmetbox bestellen op www.hellofresh.nl, ook als je nog geen 

lidmaatschap hebt bij HelloFresh. Beide boxen zijn te bestellen tot en met 16 december en 

worden bezorgd op zondag 23 of maandag 24 december. 

 

● Je hoeft geen HelloFresh-lidmaatschap te hebben om een stressvrije kerst te vieren 

met de Kerstbox of Gourmetbox. 

● Zowel de Kerstbox als de Gourmetbox zijn beschikbaar voor 2, 4, 6 en 8 personen. 

● De prijs voor twee personen voor de Kerstbox is € 59,95 en voor de Gourmetbox € 

39,95.  

● De prijs voor twee personen voor de Kerstbox i.c.m. de bijpassende Wijnbox € 99,90 

en voor de Gourmetbox i.c.m. de bijpassende Wijnbox € 69,90. 

● De Wijnboxen bestaan uit zes flessen wijn. Drie soorten wijn, waarvan er van elk 

twee flessen in de box zitten. 

● De Wijnboxen zijn niet los te bestellen, maar alleen in combinatie met de Kerstbox 

of Gourmetbox. 

 
– Einde persbericht – 

 
Over HelloFresh (www.hellofresh.nl) 

https://www.hellofresh.nl/plans/?redirectedFromAccountArea=true
http://www.hellofresh.nl/


 
   
 

 
 
 

HelloFresh is ‘s werelds leidende maaltijdboxleverancier en is actief in de Verenigde Staten, het 

Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland, België, Luxemburg, Australië, Oostenrijk, Zwitserland, 

Canada en Nieuw-Zeeland. HelloFresh leverde wereldwijd 48,9 miljoen maaltijden af aan 1,84 miljoen 

actieve klanten in de periode van drie maanden tussen 1 april 2018 en 30 juni 2018. HelloFresh is in 

november 2011 opgericht in Berlijn en staat sinds november 2017 genoteerd op de Duitse 

aandelenbeurs in Frankfurt. HelloFresh heeft kantoren in New York, Berlijn, Londen, Amsterdam, 

Zürich, Sydney, Toronto en Auckland. 

 

 

*** Noot voor redactie, niet ter publicatie *** 

 

Voor vragen over HelloFresh Benelux, aanvullend rechtenvrij beeldmateriaal en/of 
interviewverzoeken kunt u contact opnemen met: 
 

Het PR Bureau 

Sabine Krouwels 

E. sabine@hetprbureau.nl  

T. 06 12 93 34 50  
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