checklist catering
Ook als je met een cateraar samenwerkt, blijft de opvang verantwoordelijk voor
de samenstelling van de maaltijden en het weekmenu. Maak daarom goede afspraken met je leverancier. Want niet alle traiteurs zijn vertrouwd met de kinderopvang en de specificiteit ervan.

Screen het aanbod voor jonge kinderen
Bevatten de vegetarische menu’s vervangproducten voor vlees zoals ei, peulvruchten, tofu,
quorn of tempé)?
Biedt de cateraar halalmaaltijden aan? Zo niet, welke afspraken kunnen jullie hierrond maken?
Voorziet de cateraar een vegetarische maaltijd of voorzie jij of de ouders het halalvlees?
Is er voldoende variatie in elke component (aardappelen/deegwaren, groenten, vlees/vis/ei/vervangproduct) van de maaltijden? En in de soorten groentepap? Bekijk dit aan de hand van een
week- of maandmenu van de cateraar.
Is er een aanbod van aangepaste voeding voor kinderen met voedselallergieën, voedselintoleranties of diëten? Ook al heb je op dat moment geen kind dat aangepaste voeding nodig heeft,
het is altijd goed om op voorhand te weten wat de mogelijkheden bij de cateraar zijn.
Zijn de ingrediënten en structuur van de pap geschikt voor de leeftijd van de kinderen?
Is er met de cateraar afgesproken of zij vetstof toevoegen aan de groentepap of jij?
Wordt er zout, sterksmakende kruiden of pikante specerijen toegevoegd aan de maaltijden?

Maak duidelijke, praktische afspraken met de cateraar

Testperiode

Prijs

Bestelling

Vermeld duidelijk aan de leverancier dat je een testperiode
wil inlassen om te checken of
de aanpak werkt. Tot wanneer
loopt deze periode?

Wat is de prijs per product en
de totaalprijs? Valt dit binnen
een bepaald budget? Zijn er
prijsonderhandelingen mogelijk? Wat bij grotere aankopen?

Kan je alle producten bij
dezelfde leverancier aankopen? Op welke manier moet
je bestellen (internet, e-mail,
bestelformulier …)? Bestel je
maandelijks/wekelijks/dagelijks?

Betaling

Flexibiliteit

Kwaliteit

Hoe moet je betalen (cash,
overschrijving)? Op welke
termijn betaal je (maandelijks,
wekelijks)?

Wat moet je doen als er meer
of minder kinderen zijn dan
gepland, bv. door ziekte?

Het cateringbedrijf kent zijn leveranciers en de kwaliteit van
hun ingrediënten is gegarandeerd. Vraag al deze informatie op bij het cateringbedrijf.
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