Lotgering Vers Vlees beginnersinformatie.
Complete
Vers Vlees voeding
Voedingsadvies:
Hoe vaak/ hoe veel?

Welke variant?

Snacks?

Handige porties van 500
gram

Vlees afkomstig van erkende bedrijven.

Pup 4 wkn – 4 mnd:
Naar behoefte in
combinatie met
moedermelk
500 gram vlees
mengen met 0,5 liter
warme melk.
Verdelen over 3
porties
Puppymaling, of als
ze het gewend zijn
gewoon totaalvoer.

4 mnd – 12 mnd:
2 - 4 % vh
lichaamsgewicht
verdeeld over 2
porties

Vanaf 1 jaar:
1-2 % vh
lichaamsgewicht
1 x per dag

Tot 10 kilo
puppymaling, daarna
totaalvoer of variatie.

Variatie.

Knoesten.
Max. 3 x per week!

Kalkoennekken,
eendennekken,
kippennekken,
kraakbeen en
lamsribben.
Max. 5 x per week!

Kipkarkassen,
zeeforellen en
hertenbeenderen
(en al het
voorgaande)
Max. 5 x per week!

Voorbeeld Pup:
10 kg = 4 tot 5% van het lichaamsgewicht = 100 gram x 4 = 400 gram per dag.
Bij 5% is dit 100 gram x 5 = 500 gram per dag.
Voorbeeld volwassen hond:
35 kg = 2% van het lichaamsgewicht = 350 gram x 2 = max 700 gram per dag.
Het belangrijkste is dat al het voer rauw wordt gegeven, dit geldt ook voor de botten.
Het in de magnetron doen of koken van botten en/of voer is uit den boze.
Let op dat het voer op kamertemperatuur is alvorens u het voert. (evt mengen met warm water)
Voedingsbehoefte:
Uiteraard zijn de hoeveelheden te voeren richtlijnen. Als uw hond actief is, dragend of zogend
kan de behoefte (tijdelijk) hoger liggen. Een goed gewicht is belangrijk, dit kunt u het beste zelf
inschatten.
Een combinatie van 2 of 3 soorten voer is aan te bevelen. Gemiddeld komt u dan uit op 5
diersoorten per maand, bijvoorbeeld eend, kip, rund, lam en vis.
Als u begint met snacks is het verstandig goed op te letten om te kijken hoe uw hond kauwt.
Dit om te voorkomen dat de snacks in zijn geheel worden ingeslikt. Snacks zijn een aanvulling op
de maaltijd, zware snacks zijn een vervanging van de maaltijd (eendenkarkas of kalkoennek en
zeeforel)

U laat de gewenste hoeveelheid ontdooien alvorens het te geven, dit is in de koelkast maximaal
36 uur houdbaar. Ingevroren bij -18 C. is het product nog 12 maanden houdbaar vanaf de
productiedatum welke op elke verpakking gedrukt staat.
De snacks zijn bevorderlijk voor een gezond gebit en het voorkomen van ongewenst gedrag,
bijvoorbeeld bij benchtraining. Ons advies is om de hond ongeveer 3 x per week te verwennen
met een lekker bot. Het gewicht van de bevleesde snacks kunt u inhouden van de maaltijd.
Bv een eendenkarkas is 800 gram, dit is dan voor deze dag de maaltijd bij een hond die normaal
gesproken ongeveer 750 gram per dag eet.
Nadelen Brokken:
Om een brok te kunnen maken moeten alle bestanddelen op hoge temperaturen verhit worden.
Hierdoor verliezen zij hun natuurlijke vitaminen en mineralen die er later kunstmatig aan
worden toegevoegd.
Om de houdbaarheid te verhogen en het ranzig worden van vetten tegen te gaan, wordt de brok
gecompleteerd met antioxidanten en conserveringsmiddelen. Afhankelijk van de kwaliteit van
dit hondenvoer is deze toevoeging natuurlijk of kunstmatig.
Het bestanddeel wat het meeste voorkomt wordt als eerste genoemd. Begint de lijst met granen,
dan praat je niet over een hoogwaardig voer. Een kwalitatief goed hondenvoer heeft als eerste
ingrediënt minstens een dierlijk eiwit staan maar bij voorkeur verschillende soorten.
Is het tweede bestanddeel ook geen dierlijk eiwit (bijvoorbeeld plantaardig bijproduct) dan
moet je dit voer echt niet aan jouw hond geven. Ook niet als elders op het etiket iets dierlijks
vermeld staat, bijvoorbeeld dierlijke bijproducten. Dat is namelijk afval zoals kippenveren,
snavels, etc.
Om de overstap te maken van brokken naar vers vlees geeft u in de avond de laatste brokken, de
volgende ochtend kunt u de hond voor het eerst vers vlees geven, eventueel overgoten met
warm water uit de kraan (niet gekookt!) De hond zal op deze manier zo weinig mogelijk
problemen ervaren.
Het wordt absoluut afgeraden ons product te combineren met brokken.
Dus ook niet met tussenposes van enkele uren.
Door de schommeling van de zuurgraad worden de botten minder goed verteerd met alle
gevolgen van dien. Tevens heeft uw hond op deze manier veel last van maagzuur en buikpijn.
Mocht u de hond meenemen naar het buitenland kan de omschakeling naar brokken worden
gemaakt, als u terugkomt kunt u weer probleemloos overstappen.
Wist u dat tandsteen alleen voorkomt bij honden die brokken eten?
Dit komt door de grote hoeveelheden graan en conserveringsmiddelen.
Aanvullingen?
Het menu van de hond mag aangevuld worden met ongeveer 20% van de maaltijd met andere
gezonde dingen. Denk hierbij aan eieren, groenten of pens.
Geef eieren wel in zijn geheel en rauw: eiwit bevat een stof die biotine (een B-vitamine) afbreekt.
Bij een heel ei is dit geen probleem, omdat het biotine-gehalte in het eigeel voor compensatie
zorgt maar indien je het los van elkaar geeft kan dit voor tekorten zorgen.
Je kunt 1 ei per 5 kilo hond per week voeren. Een hond die 20 kilo weegt mag er dus vier per

week. Gezonde tafelrestjes mogen ook gevoerd worden, evenals groente. Een hond die goed
gevarieerd te eten krijgt, behoeft verder geen aanvullingen, het geven van aanvullingen is dus
absoluut geen must.
Vuile pens mag met gemak drie maal per week gevoerd worden daar het bestaat uit glad
spierweefsel. Vuile pens bevat een uitstekende calcium/fosforverhouding en is een uitstekende
tandenborstel indien het gegeven wordt in mooie grote lappen.
Echte vuile pens is de maag van de koe waaraan of waarin nog maaginhoud zit. Deze
maaginhoud is ook ruwe vezel. De penslappen zijn kort geborsteld, echter zonder chemicaliën,
hierdoor is de overtollige inhoud verwijderd. Schrokkende honden kun je het beste hele grote
lappen geven en indien het te klein wordt in stukken knippen. Een andere oplossing is om de
enkelvoudige pens of de pensmix te bestellen. Dit zijn ook rollen van 500 gram.
Voor meer informatie kunt u van maandag t/m donderdag tussen
8.00 en 16.30 bellen op 0294-287066 voor voedingsadvies.
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