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Standaard voedingsaanbod tot 1 jaar 
 
Voor kinderen tot 1 jaar hebben wij het onderstaande voedingsaanbod:  

Drinken 

0 tot 6 maanden: 

• borstvoeding of flesvoeding (Nutrilon 1 of Hero Baby standaard 1) 
6 tot 12 maanden: 

• borstvoeding of opvolgmelk (Nutrilon 2 en 3 of Hero Baby standaard 2 of 3) 

• water (kraanwater) 

• thee zonder suiker 

Brood en beleg 

Vanaf 6 maanden: 

• bruin brood en (later) volkorenbrood 

• zachte margarine 
 

Als we toch voor ander beleg dan margarine kiezen, zijn dit producten uit de Schijf van Vijf: 

• (seizoens)fruit, geprakt of in kleine stukjes, zoals banaan, appel, peer  

• light zuivelspread 

• cottage cheese/hüttenkäse 

• hummus zonder suiker en met maximaal 0,5 gr. zout per 100 gram 

• pindakaas zonder zout en suiker 

• ei 

Tussendoor 

Vanaf 4 a 6 maanden: 

• goed geprakt of niet te fijn gepureerd fruit, zoals appel, peer of banaan  
• gepureerde groente (biologisch maaltijdhapje 4+ pompoen, bloemkool of wortel) 

 
Vanaf 9 maanden, ook: 

• broodkorst (bruin of volkoren) 
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Standaard voedingsaanbod 1 tot 4 jaar 
 
Vanaf 1 jaar eten de kinderen mee met de warme maaltijden en hebben wij het onderstaande 
voedingsaanbod: 

Drinken 

• Water (kraanwater) 

• Thee zonder suiker 

• Halfvolle melk 

• Karnemelk 

Brood en beleg 

Schijf van Vijf producten 

• Volkorenbrood 

• Zachte margarine 

• (Seizoens)fruit, geprakt of in kleine stukjes, zoals banaan, appel, aardbei  

• (Seizoens)groente, zoals tomaat of komkommer, in schijfjes/ kleine stukjes 

• Light zuivelspread 

• Cottage cheese/hüttenkäse 

• Hummus zonder suiker en met maximaal 0,5 gr. zout per 100 gr. 

• Ei 

• Pindakaas zonder zout en suiker 
 
Dagkeuzes 
Hiervan bieden we er maximaal 3 tegelijk bij een broodmaaltijd aan, waarvan de kinderen er twee 
per broodmaaltijd kunnen kiezen. 

• Halvajam/fruitspread                           

• Appelstroop 

• Vegetarische broodbeleg met maximaal 1,4 gr zout per 100 gr. 

• Hummus zonder suiker en met 0,5-1,4 gr zout per 100 gr. 

• Groentespread zonder suiker en met maximaal 1,4 gr zout per 100 gr. 

Tussendoor 

• (Seizoens)fruit, zoals stukjes appel, peer, banaan, kiwi, druiven, meloen, aardbei, mandarijn 

• (Seizoens)groenten, zoals stukjes wortel, komkommer, paprika, tomaat, avocado en radijs 

• Volkoren knäckebröd, eventueel met beleg uit de Schijf van Vijf 

• Volkoren krentenbrood, eventueel met beleg uit de Schijf van Vijf 

• Magere kwark, magere yoghurt of halfvolle yoghurt 

• Muesli (zonder suiker) 

 
  



Standaard voedingsaanbod tot 1 jaar, 1 - 4 jaar, vanaf 4 jaar  
 
 

 
Versiedatum 

 
04/03/2021 

 

Standaard voedingsaanbod vanaf 4 jaar 
 
Voor kinderen vanaf 4 jaar hebben wij het onderstaande voedingsaanbod: 

Drinken 

• Water (kraanwater) 

• Thee zonder suiker 

• Halfvolle melk 

• Karnemelk 

Brood en beleg 

Schijf van Vijf producten 

• Volkorenbrood 

• Zachte margarine of halvarine 

• (Seizoens)fruit, zoals banaan, appel, aardbei 

• (Seizoens)groenten, zoals tomaat en komkommer 

• Light zuivelspread 

• Cottage cheese/ hüttenkäse  

• 30+ (geiten)kaas (jong of jong belegen) 

• Zachte geitenkaas/geitenkaasspread 

• 20+ smeerkaas 

• Hummus zonder suiker en met maximaal 0,5 gr zout per 100 gr. 

• Ei 

• Pindakaas zonder zout en suiker 
 
Dagkeuzes 
Hiervan bieden we er maximaal 3 tegelijk bij een broodmaaltijd aan, waarvan de kinderen er 
twee per broodmaaltijd kunnen kiezen. 

• Halvajam/fruitspread                    

• Appelstroop 

• Vegetarisch broodbeleg zonder suiker en met maximaal 2 gr. zout per 100 gr. 

• Hummus zonder suiker en met maximaal 2 gr. zout per 100 gr. 

• Groentespread zonder suiker en met maximaal 2 gr. zout per 100 gr. 

Tussendoor 

• (Seizoens)fruit, zoals appel, peer, banaan, kiwi, druiven, meloen, aardbei, mandarijn 

• (Seizoens)groenten, zoals wortel, komkommer, paprika, snoeptomaatjes, avocado, radijs 

• 1 volkoren boterham* 

• 1 stuks muesli-notenbrood* 

• 1 stuks volkoren krentenbrood* 

• 1 stuks volkoren knäckebröd* 

• 1 stuks roggebrood*  

• Een handje ongezouten noten 

• Een handje gedroogd fruit, zoals rozijnen 

• Magere yoghurt of kwark of halfvolle yoghurt 

• Muesli (zonder suiker) 
 
* eventueel met beleg uit de Schijf van Vijf 

 
Af en toe een klein tussendoortje buiten de Schijf van Vijf 

• Volkorenbiscuitje 

• Handje popcorn 

• Waterijsje 
 


