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HelloFresh breidt uit met nieuwe  app 
 

 

•   De succesvolle HelloFresh-app is nu ook verkrijgbaar voor Android. 

•   De app biedt veel kookinspiratie, inclusief interactieve bereidingstips. 

• Toegang  tot  honderden recepten, voor zowel HelloFresh-klanten  als 

niet-klanten. 

• De HelloFresh-klanten  krijgen nu een totaalpakket: de recepten uit de 

interactieve app,  kunnen  ze gemakkelijk  koken  met  de  bijpassende 

verse ingrediënten die aan de deur worden geleverd. 
 

 

Amsterdam,   12   januari   2016   –  Met  de   gratis   HelloFresh-app,  die   nu 

beschikbaar is voor elk type  smartphone, wordt  lekker  koken  nog simpeler 

en   gemakkelijker!  De   gratis   app   is   beschikbaar  voor   iedereen,  maar 

HelloFresh-klanten krijgen een totaalpakket: bovenop de interactieve 

kookhulp  via hun smartphone, krijgen ze een  maaltijdbox met  recepten en 

verse ingrediënten aan de deur geleverd. 
 

 
 

De app als kookhulp 
 

Alle  gerechten worden   zo  getoond, dat  zelfs  onervaren koks  ze  gemakkelijk 

kunnen koken.  De interactieve kookmodus laat  de recepten stap  voor stap  zien. 

Met duidelijke afbeeldingen en gedetailleerde instructies wordt het koken 

supersimpel. De geïntegreerde kookwekker  zorgt ervoor  dat  de pasta precies  ‘al 

dente’ wordt  gekookt.  Gebruikers  die  hun  gezonde levensstijl  willen bijhouden 

kunnen via  de  app  hun  maaltijden met  de  Apple  Health  Kit integreren. Elke 

maaltijd kan beoordeeld worden  en aanbevolen worden  via sociale netwerksites. 
 

 
 

Mis geen enkele bestelling 
 

HelloFresh-klanten kunnen hun  bestellingen nog  gemakkelijker beheren via de 

app.  Zo is  bijvoorbeeld hun  account automatisch  gesynchroniseerd, dus  alle 

informatie kan altijd, overal worden  ingekeken. Pushberichten geven klanten een 

herinnering tot wanneer ze de volgende  box kunnen  bestellen. 
 

 
 

Een simpele manier om gezond  te leven 
 

De HelloFresh-app geeft  toegang tot  een  grote  collectie  recepten, namelijk  alle 

recepten die ooit in de HelloFresh Box hebben gezeten. De zoekfunctie maakt het 

makkelijk  om  naar  recepten te  zoeken  met  een  bepaald ingrediënt of met  een 

bepaalde  bereidingstijd.  “We vinden  het  belangrijk   dat  onze  klanten op  een 

gemakkelijke manier  gezond  kunnen eten.  Met onze  app  zorgen  we ervoor  dat



 

 
 

mensen nog gemakkelijker zelf thuis  lekker kunnen koken.  Zo brengen we meer 

variatie   en  inspiratie  in  de  Nederlandse  en  Vlaamse  keukens,”   zegt  Maartje 

Frederiks, oprichter van HelloFresh in Nederland en België. “En de app is ook erg 

interessant voor  gebruikers die  geen  HelloFresh-klant zijn, je kunt  namelijk  al 

onze  recepten  bekijken  en  thuis  koken.”  Niet  onbelangrijk:  de  recepten  zijn 

gemaakt door voedingsexperts en zijn naast lekker, ook nog eens gezond. 
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