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Nederlander kiest voor AVG-tje met wereldse twist
AMSTERDAM, 2 januari 2017 – Wat aten we in 2016? De top 5 best gewaardeerde gerechten van
HelloFresh in 2016 is bekend. De lijst is gevuld met gerechten van over de hele wereld. Opvallend is
dat de Nederlander een AVG-tje nog steeds weet te waarderen, maar het liefst wel met een
internationale twist. Daarnaast toont de lijst ook gerechten ver buiten de landsgrenzen; van
Italiaanse lasagne tot Israëlische shakshuka.
Thomas van Burg, verantwoordelijk voor de recepten bij HelloFresh Benelux: “Nederland kookt steeds
avontuurlijker! Het is een gevarieerde lijst met gerechten van over de hele wereld. Shakshuka
bijvoorbeeld, een typisch Israëlisch, vegetarisch eenpansgerecht, zat dit jaar voor het eerst in de box
en is verrassend hoog geëindigd. En leuk dat een typisch Hollands gerecht als aardappels, vlees en
groenten verrijkt met Italiaanse ingrediënten toch nog op nummer één staat! “
Iedere week beoordelen klanten van HelloFresh de gerechten uit hun maaltijdbox. Er zijn in 2016 in
totaal 424 gerechten beoordeeld.
Top 15 best gewaardeerde gerechten 2016
1. Kipfiletreepjes met krieltjes en bospaddenstoelenpesto

2.

Traditionele shakshuka met ei en geitenkaas

3.

Kruidige nasi met groenten, kippendijfilet en spiegelei
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4.

Kippendij met coppa di parma en knoflookboontjes

5.

Kruidige köfte in zoetpittige saus met rijst en salade

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 uurtje. 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 juli tot en met september 2016 ruim 22,1 miljoen verse en
gevarieerde maaltijden af bij ruim 850.000 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 Senna Ceulemans via senna@blyde.nl of 06-23710273.
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