
 

 

 

 

 

– persbericht – 

 
Nederlander kookt steeds avontuurlijker  

 
Amsterdam, 3 januari 2019 – Wat aten we in 2018? HelloFresh maakt de balans op en maakt tevens de best 
gewaardeerde gerechten van het afgelopen jaar bekend. Een gevarieerde lijst met recepten uit diverse 
keukens. Het voorheen nog zo populaire AVG’tje lijkt hierbij van de troon te zijn gestoten. Varkenshaas met 
orecchiette neemt dit stokje gretig over. Ook groenten deden het goed in 2018. HelloFresh bezorgde ruim 26,6 
miljoen verschillende groenten bij hun klanten het afgelopen jaar. 
 
De klanten van HelloFresh bereidden het afgelopen jaar 657 verschillende recepten uit wel 30 keukens. Groenten 
speelden hierbij een belangrijke rol. Zo werden er ruim 7,6 miljoen tomaten, 3,5 miljoen courgettes en 2,7 
miljoen paprika’s bezorgd in de diverse maaltijdboxen. 
 
“Een gevarieerde maaltijd bevat vier componenten: voldoende groenten, koolhydraten, eiwitten en vet. Het is 
onze missie om onze klanten hierin te begeleiden”, zegt Dafna Tsadok-Hai, voedingsdeskundige bij HelloFresh. 
Door te koken met verse ingrediënten en veel groenten, eten klanten van HelloFresh lekker en gevarieerd. “Dat 
kan door regelmatig een vegetarische maaltijd en twee keer per week vis klaar te maken. Goede gewoonten 
hoeven dus helemaal niet ingewikkeld te zijn”, aldus Tsadok-Hai. 
 
Top 5 best gewaardeerde gerechten van 2018 

1. Varkenshaas met orecchiette 

 
 

2. Pollo tonnato met zuurdesembrood 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.hellofresh.nl/recipes/varkenshaas-met-orecchiette-5a4e35b97901f93a7e24fa50
https://www.hellofresh.nl/recipes/pollo-tonnato-met-zuurdesembrood-5bbf60d4ae08b554806c5362


 

 
 
 
3. Garnalen in verse tomatensaus 

 
 

4. Gebakken zalmfilet met zeekraal 

 
 

5. Kokos-noedelsoep met kippendij 

 
 
Kijk hier voor het complete Food Report 2018. 

 
*** EINDE PERSBERICHT *** 

 
Over HelloFresh (www.hellofresh.com) 
Elke week levert HelloFresh verse lokale ingrediënten en inspirerende recepten aan zijn 1,84 miljoen actieve klanten 
wereldwijd. Klanten kunnen kiezen uit een grote verscheidenheid aan recepten en hun maaltijden enkele weken vooruit 
plannen door te bestellen via desktop of mobiele app. Het bedrijf werkt samen met lokale voedselleveranciers in 11 
markten; de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland, België, Luxemburg, Oostenrijk, Zwitserland, 
Australië, Canada en Nieuw-Zeeland met kantoren in 8 steden, dat een team van meer dan 4.500 mensen telt. HelloFresh 
leverde 46,5 miljoen maaltijden aan 1,84 miljoen actieve klanten wereldwijd in de periode van drie maanden tussen 1 juli 
2018 en 30 september 2018. HelloFresh is in november 2011 in Berlijn opgericht en staat sinds november 2017 genoteerd 
op de Duitse aandelenbeurs in Frankfurt. 
 
 
 

https://www.hellofresh.nl/recipes/garnalen-in-verse-tomatensaus-5aaf8d1730006c583d58d0d2
https://www.hellofresh.nl/recipes/gebakken-zalmfilet-met-zeekraaltopping-5aec407c30006c38c8389f83
https://www.hellofresh.nl/recipes/kokos-noedelssoep-met-kippendij-5a8ee243ae08b5088334f022
https://www.hellofresh.nl/landing/nederland-food-report-2018-3
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*** Noot voor redactie, niet ter publicatie *** 
 
Voor vragen over HelloFresh Benelux, aanvullend rechtenvrij beeldmateriaal en/of interviewverzoeken kunt u contact 
opnemen met: 
 
HelloFresh 
Sophie Michel 
PR Manager Benelux-France 
E: sophiemichel@hellofresh.nl 
T: +31 (0) 6 15 86 70 11 
 
Het PR Bureau 
Sabine Krouwels 
E: sabine@hetprbureau.nl 
T: +31 (0) 20 670 22 32 
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