zubereitet

Ben je niet helemaal zeker welk voer het allerbeste is voor jouw viervoeter? Wil je weten of
biologisch voer een goed alternatief is voor de industrieel bereide versie? In deze checklist
vertellen we je welke mogelijkheden er zijn om je dier een gezonde en evenwichtige voeding te
bieden.

Welke voordelen biedt BARF (botten en rauw voedel) tegenover kant- en
klaarproducten?
 Minder tandsteen
 Minder geurende mond
 Betere vertering
 Gezonder uitziende huid
 Actievere hond
 Minder snel vatvaar voor allergieën

Hoe wordt het voer bereid?
 Samenstelling: 60 – 75 procent vers vlees/botten + 25 – 40 procent groenten, orgaanvlees
en andere supplementen zoals mineralen, olie en kruiden.
 Pureer het fruit en de groenten, zodat de hond alle voedingswaarde binnenkrijgt.
 Als je bevroren voer mengt met rood vlees, fruit of groenten, moet je dat eerst laten
ontdooien.
 Als je enkel met rood vlees werkt, voeg je best ook fruit en groenten aan het voer toe. Zo
krijgt je dier alle mineraalstoffen en vitaminen binnen.
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zubereitet

Waarom moet je letten?
 Gebruik enkel producten waarvan je weet dat ze van een goede kwaliteit zijn.
 Geef je dier het voedsel dat op zijn ras, leeftijd en lichaamsgewicht van toepassing is.e
 Let op de houdbaarheidsdatum van de producten

Welke groenten en melkproducten mag mijn hond eten?
 Haver / rogge
 Gerst
 Gierst*
 Rijst*
 Tarwezemelen
 Botermelk
 Maismeel of –vlokken
 Geitenmelk / yoghurt
 Quark / volle melk / huttenkaas
 Wortels
 Gekookte aardappelen

Welk vlees, botten, kruiden en olie mag mijn hond eten?
 Rund: spiervlees, organen, botten (in het bijzonder de zachtere)
 Lam / geit / paard / hert en andere wilde dieren
 Kip: hele kippen, ook de hals en de rug
 GEEN varkensvlees
 Eieren: met schaal, rauw
 Orgaanvlees: maximaal twee keer per week
 Maag: maximaal twee keer per week
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