
 

   

Pitches Jongeren aan de groente: nieuwe media en 
groentesnacks 
 
Kajo Mo – Vits (Veggie Bits) 
Vits (Veggie Bits) zijn kleine groentestukjes in een handige to-go verpakking. De groente-
stukjes zijn krokant, smaakvol, houdbaar en toch minimaal bewerkt, zonder toegevoegd 
zout, suiker of vet. Greenco, het bedrijf dat grootschalig snacktomaten in de supermark-
ten heeft geïntroduceerd, heeft het idee van de Vits geadopteerd. 
  
Femke van Oijen – Carrot Nachos & Crispy Mango 
Carrot Nachos & Crispy Mango zijn de nieuwe gezonde tussendoortjes voor onderweg en 
thuis op de bank. De Carrot Nachos bestaan uit snackwortelen en stukjes paprika die ge-
dipt kunnen worden in guacamole en een dipsaus van zure room. De Crispy Mango is het 
zoete zusje van de Carrot Nachos, waarbij de snackwortelen en stukjes paprika ge-
dipt  kunnen worden in een puree van mango. Corné Ooms van Bestelvers gaat deze 
groente/fruit snack op de markt brengen. 
  
Gilian van der Weerd – ToMaatje  
To-Maatje is een applicatie voor kinderen, waarbij ze op een speelse manier leren over de 
effecten van voeding op hun lichaam. To-Maatje heeft elementen van de vroegere Tama-
gotchi, echter geef je hem niet zomaar eten en drinken, maar voed je hem met dezelfde 
producten die jij neemt. Gilian heeft een bedrijf opgezet om zijn app verder te brengen in 
het online onderwijs voor de basisschool. 
  
Frank van Schalkwijk, Paul van de Vijver (onderzoeksartsen) en Ufuk Esmer - de app 
Appetise  
Appetise heeft twee unieke omgevingen. Die van de ouder en van het kind. Als kind krijg je 
de mogelijkheden om gezonde gerechten te swipen. Lekkere gerechten worden naar rechts 
geswiped, minder lekkere gerechten naar links! Er is een aanbod van meer dan 800 gerech-
ten. Alle gerechten voldoen aan de richtlijnen van het Voedingscentrum. De drie willen de 
app ontwikkelen en testen en zoeken een partij die de app vervolgens breed wil introduce-
ren. 

Suze van Berloo – Waffling 
Het concept is gericht op foodservice, waarbij verschillende smaken deegballen op basis 
van zoete aardappel ter plekke worden gebakken voor een goede versbeleving. Ze combi-
neert de wafels met diverse toppings, zodat je een complete snack/lunch of ontbijt hebt, 
die uniek is in smaak en looks Suze is een Food Innovator die verschillende recepturen voor 
deegballen heeft uitgewerkt. Ze test het concept nu in de praktijk. 
  
Sylvia Bruijsten – We Carrot All 
Wafels op basis van wortel. Dit maakt ze een ideaal tussendoortje of ontbijtje, waardoor 
de gezonde keuze ook een makkelijke keuze is. Een verschil met Waffling is dat de wafels 
kant en klaar geleverd gaan worden leveren en niet ter plekke worden gebakken. 
 
 


