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H E T  N I E U W E  B E L G I S C H E  B A B Y 
C AT E R I N G  C O N C E P T  D AT  B A B Y V O E D I N G 

R E V O L U T I O N E E R T



CUTIE-PIE IS DE EERSTE LEVERINGSDIENST 
VOOR FRESH, ORGANISCH EN LOKAAL BABY FOODS 

IN BELGÏE.  
#visitbrussels «Dit is het project dat ons beiden elke dag drijft. 

Koken voor uw kinderen is onze passie geworden. Met Cutie-pie, hebben 
we het gevoel dat we ons deel doen om de wereld te veranderen.»
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EEN ONWEERSTAANBAAR 
GEZONDE & SMAKELIJKE 

PROEFBOX, AAN UW 
DEUR GELEVERD!

EEN ONWEERSTAANBAAR 
GEZONDE & SMAKELIJKE 

PROEFBOX, AAN UW 
DEUR GELEVERD!
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De babyvoeding wordt gemaakt van biolo-
gisch geteelde ingrediënten, 
«made in Belgium». 

We betreden nu een nieuwe wereld van 
babyvoeding. Gepasteuriseerde babyvoe-
ding! 

Cutie-pie verankert zich in een nieuw ti-
jdperk, waarin gezonde en verse voeding 
voorrang krijgt in het leven van de moeders. 
Naast ons onberispelijk productieproces 
gebruiken wij geen additieven, noch voegen 
wij suiker of zout toe. 

Met onze marketing en verpakkingen spe-
len wij in op de huidige behoefte van een 
nieuwe generatie. Cutie-pie volgt de «voed-
sel» trend van de Europese markt.

CUTIE-PIE  I S  EEN  GLOEDN I EUW 

CONCEPT I N   DE PRODUCTIE 
VAN VERSE ,  LOKALE EN 
SEIZOENSGEBONDEN 
BABYVOED I NG  VOOR  PEUTERS . 

CUTIE-PIE  I S  HET  EERSTE  100 % 

NATUURL IJ KE  BIOLOGISCHE 

BABYVOED I NGSM ERK VOOR 

JONGE ACT I EVE  STADSOUDERS . 

LEVERING AAN HUIS OF 
KANTOOR  I N  BELG I Ë .



ONZE 
WAARDEN 

CUTIE-PIE IS OOK EEN GECERTIFICEERD 

BIOLOGISCH  PRODUCT !

gecertificeerde kwaliteit Gegarandeerde versheid eco-friendly  

versheid gegarandeerd eco-vrien-
delijk Elk ingrediënt van Cutie-pie 

is geselecteerd met de hulp van 
een diëtist-voedingsdeskundige. De 
voorgestelde hoeveelheden respec-
teren de voedingsbijdrage die kleine 
lekkerbekken nodig hebben om te 
groeien en gezond te zijn. Alle re-

cepten zijn ook gevalideerd door het 
voedingsmiddelenexpertisecentrum. 

De geselecteerde voedingsmid-
delen zijn vers en zonder bestri-
jdingsmiddelen. Daarna worden 
ze gekookt en gepasteuriseerd. 
Pasteurisatie is een zacht kook-
proces dat een maximum aan 
voedingsstoffen en de verse, 

natuurlijke smaak van het voedsel 
behoudt. 

Meer vrienden minder plas-
tic, Cutie-pie is er trots op mi-
lieuvriendelijke verpakkingen 

te gebruiken. De geselecteerde 
voedingsmiddelen bevatten 

geen bestrijdingsmiddelen, zijn 
van biologische oorsprong en de 
verpakking wordt door ons gere-

cycleerd. 

BIOLOGISCH  PRODUCT !
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BE-BIO-01 CERTISYS

agriculture UE/non-UE

EU / niet-EU landbouw

5m+5m+
fresh baby food 

BIOBIOBabyvoeding / Aliments pour bébés

Ingrediënten : Zoete aardappel (49%), pompoen (49%), kurkuma (2%) 

Ingrédients : Patate douce (49%), potiron (49%), curcuma (2%)  

Gemiddelde voedingswaarde per 100 g / Analyse moyenne pour 100 g

Energiewaarde / Valeur énergétique 208 kJ / 49 kcal

Vetten / Matières grasses 0,17 g 

waarvan verzadigde vetzuren / dont acides gras saturés 0,08 g 

Koolhydraten / Glucides 9,07 g 

waarvan suikers / dont sucres 4,58 g 

Vezels / Fibres 1,88 g 

Eiwitten / Protéines 1,42 g 

Zout / Sel 0,04 g 

patate douce, Potiron & curcuma

Zoete aardappel ,  pom poen 

& kurkum a

www.cutie-pie.be

Mode de conservation : Conserver les pots fermés 

au réfrigérateur à une température comprise entre 2 & 4 

degrés. Conserver le contenu restant (non réchauffé) dans 

un pot refermé au réfrigérateur à une température comprise 

entre 2 & 4 degrés et consommer dans les 24 heures.

Ajouter 2 à 3 cuillères à café de matière grasse crue après 

avoir réchauffé son petit pot .

Conserveringsmethode : Potten gesloten houden

Te bewaren op max. 4°C. Na openen binnen de 24 uur 

consumeren en de resterende (on-

verwarmde) inhoud in een afgesloten 

pot bewaren bij max. 4°C. Voeg 2 

tot 3 theelepels rauw vet toe na het 

opwarmen van de kleine pot.

JDLCT s.r.l : Quai des péniches 36 

bte 4.3  1000 Bruxelles
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Babyvoeding / Aliments pour bébés

Ingrediënten : Zoete aardappel (48%) spinazie (48%), rundvlees (4%)

Ingrédients : Patate douce (48%), épinard (48%), bœuf (4%)

Gemiddelde voedingswaarde per 100 g / Analyse moyenne pour 100 g 

Energiewaarde / Valeur énergétique 197 kJ / 47 kcal

Vetten / Matières grasses 0,30 g 

waarvan verzadigde vetzuren / dont acides gras saturés 0,09 g 

Koolhydraten / Glucides 6,10 g 

waarvan suikers / dont sucres 3,16 g 

Vezels / Fibres 2,69 g 
Eiwitten / Protéines 3,59 g 
Zout / Sel 0,07 g

BE-BIO-01 CERTISYS
agriculture UE/non-UE
EU / niet-EU landbouw

fresh baby food 
BIOBIO

patate douce,  ép i nard & boeuf
zoete aardappel ,  sp i naz i e 

& run dvlees 

www.cutie-pie.be

Mode de conservation : Conserver les pots fermés 

au réfrigérateur à une température comprise entre 2 & 4 

degrés. Conserver le contenu restant (non réchauffé) dans 

un pot refermé au réfrigérateur à une température comprise 

entre 2 & 4 degrés et consommer dans les 24 heures.

Ajouter 2 à 3 cuillères à café de matière grasse crue après 
avoir réchauffé son petit pot .

Conserveringsmethode : Potten gesloten houden

Te bewaren op max. 4°C. Na openen binnen de 24 uur 
consumeren en de resterende (on-

verwarmde) inhoud in een afgesloten 
pot bewaren bij max. 4°C. Voeg 2 

tot 3 theelepels rauw vet toe na het 
opwarmen van de kleine pot.

JDLCT s.r.l : Quai des péniches 36 
bte 4.3  1000 Bruxelles
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waarvan verzadigde vetzuren / dont acides gras saturés 0,09 g 

Koolhydraten / Glucides 6,10 g 

waarvan suikers / dont sucres 3,16 g 

Vezels / Fibres 2,69 g 
Eiwitten / Protéines 3,59 g 
Zout / Sel 0,07 g

BE-BIO-01 CERTISYS
agriculture UE/non-UE
EU / niet-EU landbouw

fresh baby food 

patate douce,  ép i nard & boeufpatate douce,  ép i nard & boeufpatate douce,  ép i nard & boeufpatate douce,  ép i nard & boeuf
zoete aardappel ,  sp i naz i e zoete aardappel ,  sp i naz i e zoete aardappel ,  sp i naz i e zoete aardappel ,  sp i naz i e 

& run dvlees & run dvlees 

pot bewaren bij max. 4°C. Voeg 2 
tot 3 theelepels rauw vet toe na het 

opwarmen van de kleine pot.
JDLCT s.r.l : Quai des péniches 36 

bte 4.3  1000 Bruxelles
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Babyvoeding / Aliments pour bébés
Ingrediënten : Appel (50%) & peer (50%)
Ingrédients : Pomme (50%) & poire (50%)
Gemiddelde voedingswaarde per 100 g / Analyse moyenne pour 100 g Energiewaarde / Valeur énergétique 169 kJ / 41 kcal  
Vetten / Matières grasses 0,31 g 
waarvan verzadigde vetzuren / dont acides gras saturés 0,06 g Koolhydraten / Glucides 11,05 g 
waarvan suikers / dont sucres 10,00 g 
Vezels / Fibres 1,93 g 
Eiwitten / Protéines 0,37g 
Zout / Sel 0,00 g  Pom m e & po i re Pom m e & po i re 

Appel & PeerAppel & Peer

www.cutie-pie.be

Mode de conservation : Conserver les pots fermés au réfrigérateur à une température comprise entre 2 & 4 degrés. Conserver le contenu restant (non réchauffé) dans un pot refermé au réfrigérateur à une température comprise entre 2 & 4 degrés et consommer dans les 24 heures.Ajouter 2 à 3 cuillères à café de matière grasse crue après 
avoir réchauffé son petit pot .

Conserveringsmethode : Potten gesloten houdenTe bewaren op max. 4°C. Na openen binnen de 24 uur 
consumeren en de resterende (on-

verwarmde) inhoud in een afgesloten 
pot bewaren bij max. 4°C. Voeg 2 

tot 3 theelepels rauw vet toe na het 
opwarmen van de kleine pot.

JDLCT s.r.l : Quai des péniches 36
 bte 4.3  1000 Bruxelles
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De Cutie-pie potten respecteren de voe-

dingsbijdrage die uw toekomstige grote 

chef elke dag nodig heeft en bieden 

hem een gediversifieerde voeding.  Elke 

maand stelt Cutie-pie u ook, 2 recepten 

editie «special of the month» voor. De 

kleine lekkerbekken hebben al kunnen 

proeven van onder andere ons «bloem-

koolpuree met kokosmelk, kabeljauw en 

limoen» en «puree van pompoen, wortel 

en kip met sinaasappel». 

De Cutie-pie-potten worden gestoomd en 

daarna gepasteuriseerd. Het doel is om 

het product uniek te maken met lokale 

smaken, om een lokaal en biologisch 

seizoensproduct te creëren. Gezonde en 

milieuvriendelijke producten, lokaal en 

kwaliteitsvol voedsel. Kortom, een product 

«Made in Belgium».

De belofte die we met Cutie-pie willen 

overbrengen is: «Vers bereide, seizoens-

gebonden & lokale babyvoeding». «Dit is 

de belofte die we hebben gedaan. Terwijl 

«gezond - biologisch - zonder toevoegin-

gen – korte voedselketen». zullen onze 

leuzen zijn

ELK VAN DE CUTIE-PIE RECEPTEN 

IS ZORGVULDIG ONTWIKKELD 

OM HET KIND TE BEGELEIDEN 

TIJDENS Z IJN CULINAIRE REIS .

DE RECEPTEN ZIJN GECREËERD 

MET HET DOEL DE SMAAKPA-

PILLEN VAN DE JONGSTE KIN-

DEREN EN D IE VAN HUN OUDERS 

BEWUST TE MAKEN AAN

VERSE ,  LOKALE , 

SEIZOENSGEBONDEN 

EN GASTRONOM IE.

DE CUTIE-PIE 
RECEPTEN

GEZOND 
ORGANISCH 

ZONDER ADDITIEVEN 
KORT CIRCUIT



Cutie-pie breidt zijn gamma baby & familie uit door u kwaliteitspro-
ducten aan te bieden, met aandacht voor het milieu, voor uw kleintje 
dat de wereld ontdekt via zijn verschillende zintuigen.

Er wordt een dagmenu voorgesteld 
om u te helpen de verhoudingen 
tussen de dierlijke eiwitten die in de 
maaltijden van uw kleintje moeten 
worden opgenomen, te bepalen.

DAGELIJKS 
MENU

LE COMPTOIR 
DE CANDICE



Elke maand bedenkt onze redacteur, 
die ook kinderarts is, een artikel over 
de actualiteit. Er is zoveel te leren 
over babyvoeding dat we het initiatief 
hebben genomen om maandelijks 
een artikel op onze Blog te plaatsen.

BREAKING 
NEWS
FLASH INFO 
DE CUTIE-PIE



Na microbiologische analyse kunnen wij met zekerheid een 
houdbaarheidstermijn van 52 dagen vaststellen voor het ongeo-
pende product dat bij 4°c wordt bewaard, waarbij de afbraak en 
de denaturatie van vitaminen en andere voedingsmiddelen tot 
een minimum worden beperkt.

HOE LANG KUNNEN 
DE POTJES VAN DE 
SCHATJES BEWAARD 
WORDEN?

ONZE PARTNERS
Onze leverancier is 
LE MARCHÉ DES TANNEURS, wij werken samen aangezien onze 
producten in hun vier winkels verkrijgbaar zijn. 

BE O BIO MARKET ( Gent + Antwerpen ) 
LE MARCHÉ BIO DES TANNEURS
LE MARCHÉ BIO DU BE HERE



CUTIE-PIE, BABY CATERING 
DOOR LEVERING  
WIE ZIJN WIJ?

JEREMY

Gepassioneerd door fotografie, brengt Jeremy in het weekend graag tijd door in 

Studio Baxton, zijn favoriete vintage camera winkel op de Place de la Vieille Halle 

aux Blés 29, 1000 Brussel. Voorheen medewerker van het Museum van Elsene, 

zette hij zijn passie voort door deel te nemen aan het opzetten van verschillende 

tentoonstellingen en vernissages in Brussel. Jeremy studeerde af als 

handelsagent aan het EFP en was voorheen commercieel verte-

genwoordiger voor een import-export bedrijf voordat hij zijn erva-

ring als CEO & mede-oprichter van Cutie-pie begon. 

CANDICE

is afgestudeerd aan Ephec met een graad in marketing/

bedrijfsmanagement. Na haar studies reisde ze naar Australië en volgde 

een opleiding in permacultuur. Daarna werkte ze bij de biologische 

winkel Almata voordat ze Coco Donuts mede oprichtte, 

dat ze in 4 jaar ontwikkelde.

Wij zijn een jong koppel en met Cutie-pie werken we er elke dag aan om 
de kleintjes de wereld te laten ontdekken via de gastronomie. Cutie-pie 
is een 5 sterren baby catering service met een bezorgservice en verse en 
biologische ingrediënten. Onze Brusselse startup speelt in op de behoef-
ten van een nieuwe generatie en is verankerd in een nieuw tijdperk waa-
rin gezond, biologisch & lokaal eten voorrang krijgt in het leven van ou-
ders. Het was onze droom en die hebben we samen verwezenlijkt.

Met een groot gezin zijn wij gevoelig voor de kwestie van het koppelen van ouderschap en 
duurzaam leven. Op een avond opperde Jeremy het idee om baby’s van jongs af aan gezonde 
en verse maaltijden aan te bieden. Dit project resoneerde onmiddellijk met Candice. Het idee 
was vernieuwend en stelde ons in staat samen een project op te zetten dat ons beroepsleven 

combineerde met een veel groter doel, namelijk de wereld helpen veranderen.



C O N TA C T 
Tel : +32 474 106 616 : Candice Tielemans (co-directeur) 

Tel : +32 489 590 156 : Jeremy De Leener (co-directeur)

mail : HELLO@CUTIE-PIE.BE    Website : CUTIE-PIE.BE

JDLCT srl - 36 Quai des péniches A4.3  1000 Brussel 
BE 0736.907.812

@cutiepie.belgium  
 #cutiepie.belgium 

HET CITAAT, EEN MANTRA DIE ONS VOLGT IS : 
DE ONTDEKKING VAN DE WERELD 
GAAT OOK VIA DE GASTRONOMIE.





ER WORD OVER ONS GESPROKEN…

ELLE magazine : 
Cutie-Pie : des repas bio et belges pour nos bébés
   
Le Soir be :
Les petits pots pour bébés prennent un grand coup de frais

Flair magazine :
TESTÉ POUR VOUS: Cutie-pie, les petits pots bio et faits maison 
pour bébés livrés à domicile

Biotempo : 
Edition septembre 

Chérie FM  : 
cutie pie : des petits pots sains et belges pour bébé


