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Vera Kluivers

In oktober 2008 stond oprichtster Ingrid 
Keller-Cayet in de keuken om eten voor 
haar zoontje klaar te maken. Het was tien 
uur ’s avonds en ze vond dat het anders 
moest. Ze wilde tijd besteden aan haar 
zoontje in plaats van aan het voor-
bereiden van een babyhapje voor de 
volgende dag. Maar ze wil ook dat haar 
kind gezond eet zonder concessies te doen. 
Er was geen aanbieder van verse baby-
hapjes en zodoende kwam de van origine 
Française op het idee om zelf een bedrijf 
te starten.

IngrId Keller-Cayet, oprIChter    
Madaga
‘Ik heb eerst een jaar gewacht met het reali-
seren van mijn idee omdat ik de Nederland-
se taal nog niet machtig was en moest stop-
pen met mijn huidige baan. In oktober 2009 
is de zoektocht naar de juiste externe partij-
en en leveranciers begonnen samen met 

mijn zakenpartner. Veiligheid, kwaliteit en 
doorgroeimogelijkheden staan bovenaan 
ons lijstje als ondernemers. 
De gerechten worden in Amstelveen ge-
maakt. Het is geen fabriekswerk, maar am-
bachtelijk werk. De producten komen veelal 
uit Nederland, maar een mango groeit nu 
eenmaal niet in Nederland.
Madaga produceert groente- en fruithapjes 
voor baby’s vanaf vier maanden. De groen-
ten en het fruit worden gestoomd en vervol-
gens gepureerd. De maaltijden voor baby’s 
vanaf 6 maanden zijn wat grover van struc-
tuur doordat ze zijn geprakt. De gerechten 
voor kinderen vanaf 12 maanden zijn ge-
kookt en worden fijn gesneden. De cakejes, 
spreads en sauzen zijn ideaal voor de nee-
fase. Je ziet namelijk niet dat er ook groen-
ten in zit. In de cakejes zit 15% groenten en 
10% suiker. 
Madaga gebruikt vier verschillende soorten 
granen, waaronder quinoa. Ook staat er we-
kelijks vis en een vegetarisch gerecht op het 
menu. In totaal putten we uit 90 recepten 
en voorlopig is dit voldoende. De ingrediën-
ten zijn zo veel mogelijk biologisch. Het 
vlees is 100% biologisch. Biologische groen-
ten en fruit voldoen (nog) niet altijd aan de 
kwaliteitseisen van Madaga. Madaga kiest 
in principe wel voor biologisch om de duur-
zame landbouw te ondersteunen. Het komt 
ook voort uit een eigen geloof om ons ver-
bonden te voelen met de natuur door biolo-
gisch te eten. Bovendien zien ouders biolo-
gisch vaak gelijk aan kwaliteit.
Sinds november 2011 is de website online 
en liggen de producten in de schappen van 
de Marqt. De laatste tijd wordt Madaga re-
gelmatig benaderd door kinderdagverblij-
ven. Doordat de bijdrage van de overheid 
voor kinderopvang omlaag is gegaan, krim-ingrid Keller-Cayet

pen de kinderdagverblijven. Daardoor zijn 
KDV’s op zoek naar manieren om zich te 
onderscheiden. Voeding is hier een goede 
methode voor aangezien het makkelijk in 
het dagschema past. Er is bijvoorbeeld een 
verjaardagspakket in de maak voor KDV’s. 
Hier zitten cakejes in die kinderen kunnen 
versieren met mascarpone en een fruithap-
je.’ 

JoKe Knoppert, geeft voedIngs-
voorlIChtIng en traInIng waaron-
der de BaByCooKIng worKshop. als 
dIëtIst verBonden aan Madaga
‘Het zijn mooie producten en het lijkt op 
wat je zelf kunt maken. De hapjes worden 
op bestelling gemaakt en op een gewenste 
locatie geleverd, dus is het logisch dat ze 
duurder zijn dan bepaalde potjesvoeding. 
Het weekmenu bevat gerechtjes voor een 
aantal dagen, maar niet alle dagen. Dit om-
dat Madaga ervan uitgaat dat er wel wordt 

Madaga, de online traiteur voor kleintjes
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gevarieerd aanbod en het is belangrijk in het 
eerste levensjaar van het kind veel te varië-
ren. Zo leert het kind te wennen aan nieuwe 
smaken.  
De structuur van de hapjes van Madaga is 
niet zo superfijn zoals je wel eens in potjes-
voeding ziet. Soms willen kinderen niets an-
ders dan potjesvoeding eten omdat de andere 
structuur onbekend is. Het kind moet uitein-
delijk wel wennen aan andere structuren. 
De spreads vind ik een goed idee. In de win-
kel zie je dit soort producten zonder toevoe-
ging van zout niet. Ook het idee van de 
cakejes met verborgen groenten vind ik ver-
nieuwend. Smaakcombinaties als speculaas 
broccoli vind ik bijzonder. 
Madaga gebruikt zoveel mogelijk biologi-
sche producten. Er zijn ook andere merken 
babyvoeding die biologische producten ge-
bruiken. Met Madaga heeft de ouder diverse 
volwaardige opties naast elkaar.’ 

Cora derKsen, KInderdIëtIst en      
eIgenaar van de weBsIte ‘eten Met 
plezIer’ gerICht op Iedereen Met 
vragen over KIndervoedIng
‘Kinderen zijn aan het eind van de dag soms 
gewoon te moe om te eten, vooral als ze 
pas laat worden opgehaald van het kinder-
dagverblijf. Ik kan me voorstellen dat ouders 
dan voor een andere oplossing kiezen door 
bijvoorbeeld eerst de kinderen eten te geven 
en daarna voor zichzelf te koken. Ouders 
willen geen concessies doen aan de kwali-
teit van het eten voor hun kinderen, maar ze 
willen ook tijd overhouden en kunnen kie-
zen voor gemak. Madaga is ook een goed 
alternatief als de ouders iets willen eten dat 
voor kinderen niet zo geschikt is. De pro-
ducten van Madaga zien er smaakvol uit en 
zijn ook echt lekker. Vaak missen ouders 

kennis rond gezonde voeding voor hun kin-
deren en en het en het bereiden ervan. Een 
moeder vertelde me dat ze door Madaga op 
het KDV zelf is begonnen met het maken 
van groente- en fruithapjes voor haar kind. 
De groentespreads zijn een goed alternatief 
voor de smeerkaas en -worst die nog steeds 
veel wordt aangeboden op KDV’s. Door 
middel van de spreads wordt er meteen een 
extra groentemoment op de dag gecreëerd. 
De producten van Madaga zijn qua smaak 
en structuur niet te vergelijken met andere 
babyvoeding, bijvoorbeeld die uit potjes. 
Sommige baby- of kinderfabrikanten voegen 
appelsap toe aan hun producten zodat het 
lekker zoet is. Daardoor raken kinderen al 
vroeg gewend aan een zoete smaak. 
Een logopediste vertelde mij dat ouders 
soms te lang door gaan met het aanbieden 
van gepureerd voedsel aan hun kind. Kau-
wen en het ontdekken van andere structu-
ren is belangrijk voor de mondmotoriek en 
de spraakontwikkeling van kinderen. De 
producten van Madaga hebben verschillen-
de structuren voor elke leeftijd.’ 

gekookt thuis, maar niet elke dag. De ou-
ders kunnen zelf kiezen welke hapjes ze wil-
len voor hun kind. De producten worden 
wekelijks thuis of op kantoor geleverd en 
dat is een nieuw concept. Madaga heeft een 

Madaga, de online traiteur voor kleintjes

JoKe Knoppert Cora derKsen

‘De spreads zijn een goed alternatief voor 
smeerkaas en smeerworst’
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