
“de kinderopvang is 
dé plek om samen nieuwe 
smaken te ontdekken”

Gezonde maaltijden voor 
de kinderopvang 

Spelenderwijs nieuwe 
smaken ontdekken 

Handig, al met één portie 
groente op naar huis

welkom@madaga.nl

085 27 35 435

Wist je dat verliefd worden op echt 
eten helpt bij de ontwikkeling van 
gezonde smaakvoorkeuren? Hoe 
meer smaken je van jongs af aan 
leert, hoe eenvoudiger het is om 
later gezond te blijven eten. Met 
vriendjes aan tafel gaat proeven 
een stuk gemakkelijker. Daarom is 
de kinderopvang dé plek om 
samen nieuwe smaken te 
ontdekken. En hoe fijn is het dat je 
kind al een gezonde maaltijd op 
heeft als je hem ophaalt?



Madaga kookt verse maaltijden speciaal voor de kinderopvang

De kinderopvang: de ideale plek voor een smaakavontuur 

www.madaga.nl 

MadagaKindervoeding 

madaga_kindervoeding

“Hapje voor hapje
verliefd op écht eten”

Van een zacht groentehapje tot een maaltijd met een lekkere bite: Madaga 
kookt gezonde maaltijden die speciaal voor kinderen zijn ontwikkeld. Van 
baby tot BSO. Hierbij wordt gebruik gemaakt van gezonde en verse 
ingrediënten. Iedere maaltijd bevat minimaal één portie groente en alle 
maaltijden voldoen aan de richtlijnen van het Voedingscentrum. Ook aan 
kinderen met een allergie wordt gedacht. En eet je kind geen vlees? Naast 
het reguliere menu koken we ook een vegetarisch alternatief. Madaga houdt 
ervan om er aan tafel een feestje van te maken. Daarom bieden we graag 
inspiratie en activiteiten voor een geslaagd smaakavontuur. Niet alleen voor 
op de kinderopvang, maar ook voor thuis. 

Kinderen zijn niet altijd de makkelijkste eters. Ze moeten soms wel 10 tot 15 
keer proeven voordat ze een nieuwe smaak leren waarderen. De kinderopvang 
is de ideale plek voor een smaakavontuur. Samen met vriendjes aan tafel gaat 
proeven een stuk gemakkelijker en de pedagogisch medewerkers weten als 
geen ander hoe ze kinderen kunnen helpen om een hapje te proeven. Ook 
hebben kinderen in de middag vaak meer energie om nieuwe smaken te 
ontdekken. Aan het einde van de dag krijg je jouw kind met een gezonde portie 
op mee naar huis. Wat een fijne manier om de avond mee te beginnen!

Vraag 
hiernaar

op de groep. 

Meer weten 
over de maaltijden 

van Madaga? 

Download 
hier een 

voorproefje

Ook recepten, 
voedingstips voor 
jouw kleine thuis 

ontvangen?


