
Naar de eettafel… en daar voorbij met HelloFresh
Maaltijdboxleverancier lanceert recepten samen met Disney’s & Pixar's 'Lightyear'

Amsterdam, XXX augustus 2022 – Er zijn twee manieren om een gezin samen te brengen:
lekker eten op tafel toveren en een Disney-klassieker aanzetten. Daarom is de lancering van
Disney’s nieuwste film Lightyear hét moment om thuiskoks, jong en oud, mee te nemen op een
onvergetelijke ruimtereis in eigen keuken met Buzz Lightyear. Samen met Disney en Pixar
creëert HelloFresh deze zomer buitenaards lekkere recepten. Van een sterrenstelsel van orzo
tot een zonnegloed van kipfilethaasjes met aardappelpartjes, de komende weken staan in het
teken van een kosmisch avontuur op de eettafel, perfect in combinatie met een gezellig avondje
samen Disney+ kijken. Op naar de eettafel… en daar voorbij!

Een intergalactisch kookavontuur voor de kids
Vergeet de afwas: het is veel leuker om je kinderen écht te laten helpen in de keuken. Met die
gedachte lanceert HelloFresh een serie recepten geïnspireerd op Disney’s en Pixar’s Lightyear
die gegarandeerd de keuken transformeren tot een universum van nieuwe smaken en
verrukkelijke missies. Dit is volgens de maaltijdboxleverancier de manier om kinderen op een
speelse manier nieuwe ingrediënten en smaken te laten ontdekken. 36 procent van de
Nederlandse kinderen vraagt namelijk tijdens etenstijd nieuwsgierig waar hun eten vandaan
komt en nog eens 43 procent wil weten hoe het gemaakt wordt. Dat blijkt uit onderzoek* van
HelloFresh over de dagelijkse gesprekken en gewoonten aan tafel bij 1.000 Nederlandse
respondenten.

Een buitenaards avontuur op je bord
“Eindelijk mogen we deze buitenaards lekkere recepten delen”, zegt Iris, receptontwikkelaar bij
HelloFresh. “Het is de eerste keer dat we samenwerken met Disney en Pixar, en we hopen dat
Nederlandse gezinnen net zoveel plezier beleven aan samen intergalactisch koken als wij toen
we deze gerechten samenstelden. We vinden het belangrijk om te blijven innoveren en onze
Nederlandse thuiskoks blij te maken met heerlijke, voedzame maaltijden die zorgen voor
interactie met de kinderen. Alle ingrediënten zijn vers, zoals je van HelloFresh gewend bent,
maar dan met een vleugje Disney-magie uit het sterrenstelsel.”

Klaar voor lancering? Zet je schrap! 3, 2, 1,... 🚀

https://www.hellofresh.nl/?utm_source=pressrelease&utm_medium=PRonline&utm_campaign=disney&utm_content=launchcollaboration


Vanaf half augustus tot en met eind september (week 32 tot en met week 38) staat er elke week
een verrassend Lightyear-recept op het menu. Om een tipje van de sluier op te lichten, deelt
HelloFresh alvast de eerste twee kosmische recepten op het menu:

Kabeljauw met steraardappelen en kappertjes
Buzz Lightyear’s missielog voor de kids: “Wauw, ik
ontdekte net zeldzame steraardappelen! Deze passen
ongetwijfeld perfect bij de kabeljauw die we op onze
vorige missie hebben gevangen.”

Zonnegloed van kipfilethaasjes met aardappelpartjes
Buzz Lightyear’s missielog voor de kids: “Ik ben aangekomen
op de ultieme bestemming van deze missie. Dit
melkwegstelsel van kipfilethaasjes smaakt hopelijk net zo
lekker als ie eruit ziet. Proef je mee?”

*Representatief onderzoek uitgevoerd door Census Wide in opdracht van HelloFresh onder 8.284 respondenten uit
België, Canada, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden in augustus 2021.
In Nederland werden 1.000 respondenten bevraagd.

____________________________________________________________________________

Over Lightyear
“Lightyear” is het gloednieuwe Disney & Pixar sci-fi actie avontuur en vertelt het
achtergrondverhaal van Buzz Lightyear, de ruimteheld die als inspiratie diende voor het
bekende speelgoed figuur uit de Toy Story-reeks. Buzz is gestrand op een vijandige planeet, op
4,2 lichtjaar van de aarde, samen met zijn commandant en hun bemanning. Terwijl Buzz door
ruimte en tijd een weg terug naar huis probeert te vinden, wordt hij vergezeld door een groep
ambitieuze rekruten en zijn charmante robothuisdier Sox. Zijn missie wordt bedreigd door Zurg,
een imponerende aanwezigheid met een mysterieuze agenda, die een leger van meedogenloze
robots aanstuurt.

In de film horen we de stem van Matteo van der Grijn als de talentvolle Space Ranger Buzz
Lightyear. Ronald Goedemondt spreekt de stem in van het robothuisdier van Buzz, genaamd
Sox. Het team van rekruten dat Buzz bijstaat in zijn missie bestaat uit de klunzige Mo, de
dappere Izzy en de stoere Darby. Hun stemmen worden ingesproken door Willie Wartaal, Evita
Mac-nack en Marjolijn Touw. Mark Rietman is te horen als de imponerende Zurg.

https://www.hellofresh.nl/recipes/disney-kabeljauw-met-steraardappelen-en-kappertjes-62d11540af074ac87d0667d6
https://www.hellofresh.nl/recipes/disney-zonnegloed-van-kipfilethaasjes-met-aardappelpartjes-62d93c4c8bbbf7e10d0f1db2


"Lightyear" is geregisseerd door Angus MacLane (co-regisseur "Finding Dory"), geproduceerd
door Galyn Susman ("Toy Story That Time Forgot") en met een soundtrack van de bekroonde
componist Michael Giacchino ("The Batman," "Up")

Over HelloFresh
HelloFresh SE is de grootste leverancier van maaltijdboxen in de wereld, met activiteiten in de
VS, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland, België, Luxemburg, Australië, Oostenrijk,
Zwitserland, Canada, Nieuw-Zeeland, Zweden, Frankrijk, Denemarken,Noorwegen, Italië en
Japan. HelloFresh staat voor < 0.2% voedselverspilling in de keten en onderzoek wijst uit dat
een consument met een maaltijdbox 21% minder voedsel verspilt. In het eerste kwartaal van
2022 leverde HelloFresh 287 miljoen maaltijden aan 8,5 miljoen actieve klanten. HelloFresh
werd in november 2011 opgericht in Berlijn, staat sinds november 2017 genoteerd aan de
beurs van Frankfurt en wordt sinds september 2021 verhandeld op de DAX (Duitse beursindex).
HelloFresh heeft kantoren in New York, Berlijn, Londen, Amsterdam, Sydney, Toronto,
Auckland, Parijs,Kopenhagen, Milaan en Tokio.
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