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Een paasbrunch bij je thuisbezorgd 
HelloFresh introduceert voor het eerst diverse Paasboxen 

 
AMSTERDAM – Net als met Kerst vieren we de paasdagen ook steeds vaker gezellig met familie. Samen 
met de kinderen eieren verven (of zoeken), een paastak decoreren of een palmpasenstok knutselen. Én 
lekker aan tafel, voor een lekkere brunch of een gezellig diner. HelloFresh introduceert dit jaar voor het 
eerst de Paasbox Brunch, waarmee je alle basisbenodigdheden voor je paasbrunch met gemak in huis 
haalt. Daar hoort natuurlijk een eitje bij; ook van chocolade. En wist je dat gourmetten met de paasdagen 
ook steeds populairder wordt? Speciaal voor de liefhebbers biedt HelloFresh een feestelijke Paasbox 
Gourmet aan, met allerlei kleine, complete grillgerechtjes. Met al die vrolijkheid aan tafel vier je samen 
de aantocht van de lente. 
 
Jouw paasbrunch met gemak op tafel 
Met de Paasbox Brunch geniet je in alle rust van een relaxte paasochtend. Alle basisbenodigdheden worden 
gemakkelijk bij je thuisbezorgd. Lekkere wentelteefjes van suikerbrood die je serveert met verse aardbeien. 
Versgeperste jus, halfzacht gekookte eitjes en ciabattabroodjes met jam of aspergesalade. Heel gemakkelijk 
te bereiden en toegankelijk voor de kinderen. De Gourmetbox bestaat uit allerlei feestelijke, gegrilde hapjes, 
zoals visspiesjes gemarineerd met citroen en dille, een boerenomelet met bieslook of gevulde champignons 
met tomaat en kaas. En je hoeft er niet de deur voor uit, want alles wordt gemakkelijk bij je thuisbezorgd. 
 
Het nieuwe seizoen als inspiratiebron 
Thomas van Burg, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de Paasboxen, licht toe: “Bij de paasbrunch 
mag eigenlijk alles. Hartig en zoet door elkaar, ontbijt en lunch, warm en koud. Ter inspiratie voor de Paasbox 
Brunch hebben we gekeken naar de echte paastradities, maar ook de lenteklassiekers, zoals gerookte zalm 
en asperges. En de Paasbox Gourmet is echt anders dan de schotels je in de supermarkt koopt. Het zijn 
kleine, maar complete gerechtjes, waar we trots op zijn. Inclusief een frisse lentesalade en een zelfgemaakt 
dessert van yoghurt en rabarber van het seizoen. Een fris begin van het voorjaar!” 
 

  
 
Pasen! Vraag & antwoord…  

• Wat vieren we met Pasen? 
Pasen is een van oorsprong Christelijk feest. Zij vieren deze dag vanuit het geloof dat Jezus 
opgestaan is uit de dood, op de derde dag na zijn kruisiging. 

• Waarom eten we eieren met Pasen? 
Hier zijn twee verklaringen voor. Eieren zouden symbool staan voor een nieuw begin, nieuw 
leven of wedergeboorte. De andere verklaring heeft te maken met de vastenperiode, waarin 
mensen geen eieren aten en er dus een overschot aan eieren ontstond. Die tijdens het 
paasfeest massaal werden verorberd. 

• Waarom verstoppen we eieren met Pasen? 
Het was een oude Germaanse traditie om eieren, als symbool van vruchtbaarheid, in akkers te 
begraven, om de goden om een goede oogst te vragen. 

• Waarom valt Pasen bijna altijd op een andere datum?  
In het jaar 325, op het Concilie van Nicea, werd besloten dat Pasen altijd wordt gevierd op 
(houd je vast!) de eerste zondag na de eerste ‘kerkelijke’ volle maan, die op of na het begin 
van de lente valt. Snap je hem nog?  



 
   

 

 
 

 
 

 
• Waar komt de paashaas vandaan? 

In sommige verhalen wordt de paashaas gelinkt aan de Germaanse godin Eastra, het lentefeest 
en vruchtbaarheid. Eastra, een vruchtbaarheidsgodin uit de Germaanse tijd, vertoont zich 
volgens het verhaal vaak als haas op aarde tijdens de lente. 
 

   
 
Over de HelloFresh Paasboxen 

• De HelloFresh Paasbox is er in drie verschillende varianten. De Paasbox Brunch Original, de 
Paasbox Brunch Veggie en de Paasbox Gourmet. Ze zijn te  bestellen voor  2 t/m  6 personen.  

• De Paasboxen zijn vanaf maandag 13 maart tot en met maandag 10 april (23.00 uur) te 
bestellen via www.hellofresh.nl. Op 15 en 16 april worden de boxen geleverd, je kunt zelf bij 
de bestelling aangeven wanneer de bezorging jou het beste uitkomt.  

• De Paasboxen zijn eenmalig te bestellen, dus ook als je geen lidmaatschap bij HelloFresh hebt.  
• Voor twee personen bestel je een Paasbox Brunch (Original of Veggie) voor €24,- en de Paasbox 

Gourmet voor €29,-.  
• Bij de Paasbox Gourmet is ook een bijpassende wijnbox te bestellen. Deze is verkrijgbaar vanaf 

€14-, afhankelijk van het aantal personen. 
 
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.nl 
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*** Noot voor de redactie, niet bestemd voor publicatie*** 
 
Voor vragen over HelloFresh Benelux, aanvullend rechtenvrij beeldmateriaal en/of interviewverzoeken kunt 
u contact opnemen met Vera Möhrlein via vera@hellofresh.nl  of 06-45172626. 
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