
Overzicht voedingsmiddelen 

 

Voedingsmiddelen KDV / PG  

Flesvoeding 

 Nutrilon 1 

 Hero Baby Standaard 1 

 Bambix rijstebloem 

 Nutrilon 2 

 Hero Baby Standaard 2 

 

Dranken 

Warme en koude dranken Zuiveldranken** 

 Water, (vruchten)thee 

 Aanmaaklimonade* (Karvan Cévitam, 

        Diksap, Roosvicee en alle ‘eigen  

        merken’ waar geen E-nummers in zitten) 
         * max. 1 beker per dag of 150 ml 

 Melk (halfvol of mager) 

 Karnemelk 

 Magere yoghurt 

 
** max. 2 tot 3 bekers zuivel per dag of 300 ml 

 

Crackertijd/tussendoortje 

 Cracottes (volkoren) 

 Rijstwafels (± 1 jaar) 

 Rozijntjes 

 Ontbijtkoek  (volkoren) 

 Soepstengels 

 Biscuitjes (volkoren) 
 

Brood 

(licht)bruin brood  volkorenbrood (vanaf 1 jaar) 
 

Fruit, komkommer, kerstomaatjes, groente 

Minimaal 1 stuk fruit per kind (denk aan seizoensgebonden fruit1) 
 

Beleg 

Dieetmagarine 

Hartig beleg 
(naast standaard aanbod nog twee keuzes 

voor mager beleg) 

Zoet beleg 

 Zoutarme smeerkaas 20+ of 30+ (standaard) 

 Kaas 20+ of 30+ (standaard) 

 Zuivelspread light (standaard) 

 Hüttekäse (keuze) 

 Vegetarische smeerworst (keuze) 
 Kipfilet (keuze) 

 Kalkoenfilet (keuze) 

 Ham (keuze) 

 Beenham (keuze) 

 Casselerrib (keuze) 

 (Halva)jam (standaard) 

 Appelstroop óf perenstroop (standaard) 

 Fruit  

 Gestampte muisjes óf anijshagel 

 Vruchtenhagel  
 Honing vanaf 1,5 jaar (standaard) 

 

Pindakaas en hazelnootpasta is niet 
toegestaan op KDV en PG  (i.v.m. allergieën) 

 

 

Snoep 

Er wordt niet gesnoept. Kinderen mogen wel trakteren. Zie verder de traktatierichtlijnen van 

de eigen locatie. 
 

Tijdens vakanties en bijzondere dagen 

Extraatje Brood 

Lange vinger, kaneelbeschuitje, stukje 

eierkoek, poffertjes, pannenkoeken, magere 

knakworstjes, gekookt eitje, waterijsje,  
fruitkwark, tosti 

Een wit of bruin bolletje 

Krentenbolletje 

Drank  

Chocolademelk of drinkyoghurt (mager)  

 

 

                                                
1 Check de groente- en fruitwijzer. 

http://webshop.voedingscentrum.nl/pdf/102.pdf


Voedingsmiddelen BSO  
 

Dranken 

Warme en koude dranken Zuiveldranken 
 Water, (vruchten)thee 

 Aanmaaklimonade* (Karvan Cévitam,  

        Diksap, Roosvicee en alle ‘eigen  
        merken’ waar geen E-nummers in zitten) 

 Appelsap, sinaasappelsap* 
        * max. 1 beker per dagdeel of 150 ml  

 Melk (halfvol) 

 Karnemelk 

 Magere yoghurt 

 

Crackertijd/tussendoortje 
 Cracottes (volkoren)  

 Knäckebröd (volkoren) 

 Rijstwafels (v.a. ± 1 jaar) 

 Rozijntjes 

 Ontbijtkoek  (volkoren) 

 Soepstengels 

 Biscuitjes (volkoren) 

 

Brood 
Volkorenbrood Bruin brood 
 

Fruit, komkommer, kerstomaatjes, groente 
Minimaal 1 stuk fruit per kind (denk aan seizoensgebonden fruit) 
 

Beleg 

Halvarine 
Hartig beleg 
(naast standaard aanbod nog twee keuzes 

voor mager beleg) 

Zoet beleg 

 Zoutarme smeerkaas 20+ of 30+ (standaard) 

 Kaas 20+ of 30+ (standaard) 

 Zuivelspread light (standaard) 

 Hüttekäse (keuze) 

 Vegetarische smeerworst (keuze) 

 Kipfilet (keuze) 

 Kalkoenfilet (keuze) 

 Ham (keuze) 

 Beenham (keuze) 

 Casselerrib (keuze) 

 (Halva)jam (standaard) 

 Appelstroop óf perenstroop (standaard) 

 Honing (standaard) 

 Fruit  

 Gestampte muisjes óf anijshagel 

 Vruchtenhagel  

Pindakaas  en hazelnootpasta is niet 
toegestaan op de BSO (i.v.m. allergieën) 

 

 

Snoep 
Op de gewone opvangdagen wordt er niet gesnoept.  
Kinderen mogen wel trakteren, maar hou er rekening mee dat ze ook al trakteren op school, 

de TSO, etc.   
 

Tijdens vakanties en bijzondere dagen 

Extraatje Brood 
Lange vinger, kaneelbeschuitje, eierkoek, 
poffertjes, pannenkoeken, magere 

knakworstjes, gekookt eitje, waterijsje,  
fruitkwark, tosti 

Een wit of bruin bolletje 
Krentenbolletje 

Drank  
Chocolademelk of drinkyoghurt (mager)  
 
 

 

 


