
Jim Bakkum nieuwe gezicht van HelloFresh
Vanaf 26 augustus is Jim Bakkum te zien in de nieuwste campagne

Amsterdam, 26 augustus 2022 - Jim Bakkum is naast zanger en acteur ook fulltime vader van drie
jonge kinderen. Jim en zijn gezin hebben een druk schema en hij vindt het belangrijk om met elkaar
gezond te eten. In de avond eet hij dan ook het liefst een lekkere en verse maaltijd. Vanaf 26 augustus
helpt HelloFresh hem hierbij en geniet de familie Bakkum iedere dag van eten dat binnen een
handomdraai op tafel staat.

Jim Bakkum: De Gezinstest
In Jim Bakkum: De Gezinstest wordt Jim uitgedaagd om supersnelle HelloFresh-recepten te bereiden.
In een omgeving die simuleert wat er tijdens het spitsuur bij hem thuis gebeurt: speelgoed en
(huiswerk)vragen vliegen hem om de oren terwijl hij zijn best doet een recept te koken voor zijn gezin.
Deze campagne is het startschot van de samenwerking tussen Jim Bakkum en HelloFresh.

Lekker en gezond binnen een handomdraai
Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders graag minder tijd besteden aan het bedenken van recepten
(28%), het doen van boodschappen (20%) en het koken van eten (19%)*. Voor Jim Bakkum is dit niet
anders. Hij zet het liefst een snelle en voedzame maaltijd op tafel waar het hele gezin van geniet. Jim
voegt toe: ʻVoor mij is het eetmoment samen heel belangrijk, zeker in drukke tijden. Wij zijn met vijf
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personen thuis en die vijf personen willen nog al eens iets anders. Met HelloFresh kun je kiezen uit 30
verschillende recepten per week, dus ik kan goed variëren. Daarbij zijn mijn kinderen niet de
makkelijkste eters en maken de HelloFresh-recepten het leuker voor ze om nieuwe dingen te proeven.
Wat mij opvalt is de kwaliteit van het eten. Ieder recept blijkt een smaakexplosie. Daarnaast kun je
recepten kiezen die passen bij verschillende behoe�es. Voor mijn werk train ik vaak, dus in sommige
periodes heb ik veel aan de Caloriebewust-recepten, terwijl ik voor speciale momenten weer los kan met
de Premium-recepten.̓ Wat op dit moment Jim zijn favoriete HelloFresh-recept is? ʻDe Tomatenrisotto
met kokosmelk en basilicum omdat het een makkelijk recept is, het gerecht ongeveer 200 gram
groenten per persoon bevat en de kids er nieuwe smaken door ontdekken. ʼ

HelloFresh over de samenwerking: “Jim is een actieve vader die graag tijd spendeert met zijn gezin.
Ondanks zijn volle schema vindt hij een gezonde levensstijl erg belangrijk. Het combineren van een druk
leven met een huishouden en gezond eten is herkenbaar voor velen en hierom is hij een goede fit met ons
merk. We zijn trots op de samenwerking met Jim Bakkum en we hopen dat hij en zijn familie dagelijks
genieten van een verse maaltijd.” , aldus Lydi Siebers, CMO HelloFresh Benelux.

Benieuwd naar de nieuwe campagne van HelloFresh? Bekijk hier (X) de video.

Over het onderzoek
Onderzoek uitgevoerd door Multiscope in opdracht van HelloFresh onder 1.087 Nederlandse
respondenten in augustus 2022.

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 hee� kantoren in New York, Berlijn,
Londen, Amsterdam, Sydney, Toronto, Auckland, Parijs, Kopenhagen, Milaan en Tokio.
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