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SPOONY GENOMINEERD BIJ COOLEST DUTCH BRANDS

‘Wij willen alle kinderen het
grootste cadeau geven; een
gezond voedingspatroon’
Spoony is een food start up met een missie: kinderen met plezier
groenten laten eten. Hoe ze dat doen vertelt founder Phaedra Mensen.
‘Pure producten, bomvol groenten combineren met vrolijke verpakkingen
en eetspelletjes.’

for English, see page 22 >>
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nze missie: alle kinderen een gezond
voedingspatroon meegeven waarin groente
een hoofdrol speelt. Met Spoony laten we
kinderen meer en gevarieerder groente eten. Er zijn
een hele hoop redenen waarom dat belangrijk is. Als je
kijkt naar de cijfers dan eet 85 % van de
basisschoolkinderen veel te weinig groente. Een op de
acht kinderen is te zwaar of heeft zelfs obesitas. Dat is
shockerend. In 2040 is twee derde van de
Nederlanders te zwaar. Dat zijn de kinderen van nu die
daarmee op een enorme achterstand gezet worden: zij
hebben meer kans op allerlei ziekten. Van psychisch
leed tot diabetes en hart- en vaatziekten. Dat is de
‘gezondheidskant’ van onze missie, want een verkeerd
eetpatroon is ook voor de planeet afschuwelijk. Wat
gaat er namelijk wel veel in bij te veel kinderen?
Broodjes kroket, hamburgers, knakworsten, snoep en
chips. Veel wordt gemaakt van dierlijke vetten en
highly processed food dat vaak wordt ingevlogen

vanuit de andere kant van de wereld. Dat moet anders.
Anders voor de gezondheid, het lijf, maar ook voor de
planeet. En dat doen wij. Spoony is de plek waar voor
mij persoonlijk twee werelden samenkomen. Ik ben
bedrijfseconoom en heb zowel aan de economische
kant als aan de marketingkant gewerkt. In de tussentijd
werd ik moeder en ervaarde ik hoe ingewikkeld het is
om je kind in deze wereld vol ongezonde verleidingen
gezond te laten opgroeien. Vijf jaar geleden heb ik
ontslag genomen en ben ik aan de slag gegaan met
allerlei ideeën. Spoony zoals het nu is staat zo’n 3,5
jaar. Sinds een jaar hebben we de product/markt
combinatie heel scherp en zijn we echt gaan knallen.’

vegan of vegetarisch
Wat is de rol van sustainability in jullie bedrijf en hoe
krijgt dat vorm?
‘Goed zorgen voor je lijf en die van je kinderen is de
reden dat we bestaan, dat zit echt in onze vezels.
lees verder op pagina 20
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Coolest Dutch Brands 2022
De redactie van FONK selecteert
ieder jaar twaalf van origine
Nederlandse merken die in
aanmerking komen voor de titel
Coolest Dutch Brand van het
Jaar. De genomineerde merken
voeren, elk op hun eigen manier,
sustainability hoog in het vaandel.
Ze zijn in het jaar van hun nominatie
positief zichtbaar in de media
vanwege hun (vernieuwende)
product of dienstverlening en
weten door intelligente marketing
aantoonbaar een breed publiek aan
zich te binden. In eerdere edities:
The Good Roll en Swapbox. In deze
editie: Spoony.

Goed zorgen voor de planeet komt ook terug in ons bedrijf; in
eigenlijk alle takken van sport. Sowieso zijn alle producten die
we maken vegan of vegetarisch. Voor onze retail producten
maken we veel gebruik van reststromen. Voorbeeld: onze
courgette-broccolisoep maken we van de stronken van de
broccoli. Die worden anders weggegooid. We kopen ook
primair groenten uit het seizoen, zoveel mogelijk in Nederland.
Het allerbelangrijkste is dat we kinderen spelenderwijs leren
hoe je duurzaam bezig kunt zijn. In Nederland gaan wekelijks
zo’n 500.000 kinderen naar de buitenschoolse opvang.
Voorheen maakten zij daar cupcakes en pizzaatjes, nu maken
ze met onze pakketten groente tussendoortjes. In de pakketten
zitten kindvriendelijke recepten zodat ze zelf aan de slag
kunnen. Met die recepten doen we op een heel speelse manier
aan kennisoverdracht. We leggen bijvoorbeeld uit dat je een
prei helemaal kunt eten en dat je croutons kunt maken van
oud brood. Met onze pakketten planten we zaadjes in die
koppies; duurzaam is lekker en makkelijk.’

knallen
Wat kun je vertellen over jullie concurrentiepositie en
concurrenten?
‘Sinds vorig jaar zijn we echt aan het knallen in de retail en
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buitenschoolse opvang. Als je het over concurrentie
hebt is het natuurlijk bizar dat wij het enige merk in
Nederland zijn met een honderd procent groente focus
voor kinderen. Je ziet dat de markt van gezonde
voeding groeit, maar er is niet een merk dat voor
basisschoolkinderen inzet op groenten. Dat is hetzelfde
in het buitenland. Wat je wel ziet is dat merken zich
voor de allerkleinsten (0-4 jaar) focussen op groente.
Maar juist vanaf vier jaar wordt de wereld van kinderen
zoveel groter. Ze gaan naar school en lopen bewuster
in de supermarkt waar ze overdonderd worden met
ongezonde verleiding. Concurrentie komt bij ons dan
ook niet uit de groentehoek. Ongezond eten ramvol
suiker en ramvol kindermarketing, dat is onze
belangrijkste concurrent. Wij bestrijden ze met hun
eigen wapens. De voedingsindustrie is ijzersterk in
kindermarketing, met kleurrijke verpakkingen en
grappige figuurtjes. Daar zit heel veel
wetenschappelijke kennis en er gaan miljarden om in
dat verleidingsspel. Wij maken gebruik van dezelfde
kennis en tactieken, maar dan voor het juiste doel.
Kinderen van groente laten houden.’

doorzettingsvermogen
Wat is jullie marketingbeleid en wat houdt dat in de
dagelijkse praktijk in?
‘We hebben nauwelijks marketingbudget. Ik financier

Hier staat Spoony voor.
Spoony ontwikkelt producten die allemaal voor
een groot deel uit groenten bestaan. Minimaal
25 % en sommige tot wel 100%. Spoony
houdt het zoutpercentage laag, voegt geen
geraffineerde suikers toe, gebruikt geen ingedikt
fruitsap, palmvet of rare e-nummers. Ook zijn
alle producten vegan of vegetarisch en is een
deel biologisch. De producten zijn ontwikkeld
voor de basisschoolleeftijd, maar zodra kinderen
met de pot mee mogen eten kun je de meeste
producten geven. Allemaal puur.

alles nog steeds uit eigen geld. Sowieso zijn we geen
fan van campagnes waarin je als merk bezig bent met
vertellen waarom je zo cool bent. Wij doen coole
dingen die belangrijk zijn voor onze missie. Zo
organiseren we de Gezonde Smikkelweek, die nu al het
grootste groente inspiratie event voor kinderen in de

‘Ongezond eten ramvol suiker
en ramvol kindermarketing, dat is
onze belangrijkste concurrent’
basisschool leeftijd is. Ook dit jaar gaan we in de zomer
met zo’n 45.000 kinderen op 500 buitenschoolse
opvang locaties en thuis zes weken lang op groente
ontdekkingsreis. Dit doen we samen met partners,
waaronder de overheidsinstantie Jong Leren Eten en
dat levert veel free publicity op. Daarnaast doen we
veel onderzoek wat ons earned media oplevert en
liggen de boekjes horende bij de Gezonde
Smikkelweek zes weken lang thuis op de keukentafel
bij al die 45.000 kinderen.’
Wat is er ooit serieus misgegaan en wat heb je daarvan
geleerd?
‘Zoals alle startups hebben wij ook vaak genoeg onze
neus gestoten. Het is vallen en opstaan. Ik denk dat de
allergrootste les die we als startup hebben geleerd is
dat je sommige grote kansen moet laten lopen. Als je
een kans krijgt wil je die pakken, maar soms voel je dat
het niet helemaal klopt en dan moet je het laten gaan.
Zo kregen wij de kans om drie weken een in-out actie
te doen in supermarkten. Er werd massaal voor
ingetekend, alleen bleek de timing verkeerd. Het was in
de kerstvakantie en dan zitten mensen niet zo te
wachten op gezonde producten. Die actie was helaas
geen succes.’
Wat is jullie grootste succes en waarom?
‘Doorzettingsvermogen. We geloven in onze producten
en zien dat het werkt, maar boksen toch op tegen heel
grote voedingsreuzen. Soms blijven deuren echt
gesloten en dan moet je toch doorgaan. Ons
doorzettingsvermogen heeft ertoe geleid dat we
bewijzen dat kinderen wél blij worden van groente’
De redactie van FONK nomineert jullie dit jaar in de
spraakmakende reeks Coolest Dutch Brands. Wat vind
je zelf het meest cool aan jullie merk?
Het allercoolst vind ik dat het gelukt is! Veel mensen
zeggen dat het niet kan: kinderen blij maken met
groente. Vraag het wie dan ook, (bijna) iedereen zal
zeggen dat het kansloos is. Maar het lukt ons. Keer op
keer zien we blije kindersnoetjes. Het werkt gewoon.
partners Coolest Dutch Brands:
ConceptD is hoofdsponsor van Coolest Dutch Brands
2022. Daarnaast is Coolest Dutch Brands 2022 powered
by: Ruwer en MassiveMusic.
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Spoony nominated at Coolest Dutch Brands

We want to give all children
the greatest gift; a healthy diet'.
Spoony is a food start-up with a mission: getting children to enjoy eating
vegetables. Founder Phaedra Mensen explains how they do this. Combining pure
products, packed with vegetables, with cheerful packaging and eating games'

Our mission: to give all children a healthy diet in which

Different for your health, your body, but also for the planet.

vegetables play a leading role. With Spoony, we let children

And that is what we are doing. Spoony is the place where two

eat more and more varied vegetables. There are many reasons

worlds come together for me personally. I am a business

why this is important. If you look at the figures, 85% of primary

economist and have worked on the economic side as well as

school children eat far too few vegetables. One in eight

the marketing side. In the meantime, I became a mother and

children is overweight or even obese. That is shocking. In

experienced how complicated it is to let your child grow up

2040, two thirds of the Dutch population will be overweight.

healthy in this world full of unhealthy temptations. Five years

These are the children of today who are thus put at an

ago, I quit my job and started working on all kinds of ideas.

enormous disadvantage: they have a greater chance of all

Spoony as it is now has been around for about 3.5 years. In

sorts of diseases. From psychological distress to diabetes and

the last year, we have focused on the product/market

cardiovascular disease. That is the 'health' side of our mission,

combination and we have really started to make progress. '

because a wrong eating pattern is also terrible for the planet.
What do too many children eat? Croquette sandwiches,

vegan or vegetarian

hamburgers, frankfurters, sweets and crisps. Much of it is

What is the role of sustainability in your company and how

made from animal fats and highly processed food that is often

does it take shape?

flown in from the other side of the world. That has to change.

Taking good care of your body and that of your children is the
reason we exist, it's really in our genes. Taking good care of
the planet is also reflected in our company; in fact, in all areas
of sport. In any case, all products we make are vegan or
vegetarian. For our retail products, we make a lot of use of

Coolest Dutch Brands 2022

residual streams. For example, we make our courgette-

Every year, the editors of FONK select twelve originally

otherwise be thrown away. We also primarily buy vegetables

Dutch brands that are eligible for the title of Coolest

in season, as far as possible in the Netherlands. The most

Dutch Brand of the Year. The nominated brands, each

important thing is that we teach children in a playful way how

in their own way, have sustainability high on their

to be sustainable. In the Netherlands, around 500.000 children

agenda. In the year of their nomination, they are

attend after-school care facilities every week. They used to

positively visible in the media because of their

make cupcakes and pizzas there, now they make vegetable

(innovative) product or service and are able to attract a

snacks with our packages. The packages contain child-friendly

wide audience through intelligent marketing. In

recipes so that they can get to work themselves. With these

previous editions: The Good Roll and Swapbox. In this

recipes we transfer knowledge in a very playful way. For

edition: Spoony.

example, we explain that you can eat the whole of a leek and

broccoli soup from the stumps of the broccoli. These would

that you can make croutons from old bread. With our packages,
we plant seeds in those heads; sustainable is tasty and easy. '

text: Annemieke Riesebos coolest dutch brands 2022 nº 333

Unhealthy food full of sugar and full of marketing
to children, that is our main competitor'
pop

you by. When you get a chance, you want to take it, but

What can you tell us about your competitive position and

sometimes you feel it's not quite right and you have to let it

competitors?

go. For example, we were given the opportunity to run an

Since last year, we have really been hitting the ground running

in-out campaign in supermarkets for three weeks. A huge

in retail and after-school care. When you talk about

number of people signed up for it, but the timing turned out

competition, it is of course bizarre that we are the only brand

to be wrong. It was during the Christmas holidays, when

in the Netherlands with a 100% vegetable focus for children.

people are not so keen on healthy products. Unfortunately,

You see that the healthy food market is growing, but there is

the campaign was not a success. '

not one brand that focuses on vegetables for primary school

What is your greatest success and why?

children. It's the same abroad. What you do see is that brands

Perseverance. We believe in our products and see that it

for toddlers (0-4 years) focus on vegetables. But it is precisely

works, but we are still up against very large food giants.

from the age of four onwards that children's world expands so

Sometimes doors really stay closed and then you have to keep

much. They go to school and walk more consciously into the

going. Our perseverance has led us to prove that vegetables

supermarket where they are overwhelmed with unhealthy

do make children happy'.

temptations. Competition with us does not come from the
vegetable corner. Unhealthy food full of sugar and full of

The editors of FONK nominate you this year in the

children's marketing is our main competitor. We fight them

controversial series Coolest Dutch Brands. What do you

with their own weapons. The food industry is very strong in

personally find most cool about your brand?

marketing to children, with colourful packaging and funny

I think the coolest thing is that it worked! Many people say it is

characters. They have a lot of scientific knowledge and billions

impossible: making children happy with vegetables. Ask

are involved in that game of seduction. We make use of the

anyone, and almost everyone will say it is hopeless. But we

same knowledge and tactics, but for the right purpose. To

succeed. Time after time, we see happy children's faces. It just

make children love vegetables. '

works.

perseverance

Partners Coolest Dutch Brands:

What is your marketing policy and what does it mean in daily

ConceptD is the main sponsor of Coolest Dutch Brands 2022. In

practice?

addition, Coolest Dutch Brands 2022 is powered by: Ruwer and

We hardly have a marketing budget. I still finance everything

MassiveMusic.

from my own money. We are not fans of campaigns in which
a brand is busy telling people why it is so cool. We do cool
things that are important for our mission. For example, we
organise the Gezonde Smikkelweek (Healthy Pickle Week),
which is already the biggest vegetable inspiration event for
primary school children. This year we will once again go on a
vegetable journey with 45,000 children at 500 out-of-school

This is what Spoony stands for

care locations and at home for six weeks. We will do this

Spoony develops products that all consist largely of

together with partners, including the government agency

vegetables. At least 25% and some as much as 100%.

Jong Leren Eten, which will generate a lot of free publicity.

Spoony keeps the salt content low, adds no refined

We also do a lot of research, which results in earned media,

sugars, uses no concentrated fruit juice, palm fat or

and the booklets belonging to the Healthy Pickle Week are on

strange e-numbers. All products are vegan or

the kitchen table of all those 45,000 children. '

vegetarian and some are organic. The products have

What has gone seriously wrong so far and what have you

been developed for primary school age, but as soon as

learned from it?

children are allowed to take potluck, you can give most

Like all start-ups, we too have had our share of bumps. It's

products. They are all pure.

trial and error. I think the biggest lesson we learned as a
startup is that you have to let some great opportunities pass
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