
Hond 

 

 

Acana grasslands  

2 kg: 24,95€ 

11,4kg: 87,50€ 

Acana maakt haar natuurlijke diervoeding van lokale 

producten. Hierbij wordt rekening gehouden met de 

evolutie van de hond; hun voeding bestond vroeger 

uit vers vlees en was rijk aan proteïne. De 

ingrediënten worden lokaal ingekocht (Alberta, 

Canada). Acana Biologically Appropriate wordt 

bereid met vers vlees, verse vis, groenten, fruit en 

kruiden afgestemd op de behoefte van uw hond. 

 

Ingrediënten:  

Rauw gras-gevoerd lam (8%), verse eend (8%), verse 

hele eieren (8%), lamsvleesmeel (8%), meel van hele 

haringen (7%), kalkoenmeel (7%), hele groene erwten, hele rode linzen, hele kikkererwten, 

verse wilde snoek (4%), ruwe lam lever (4%), verse eend ingewanden (lever, hart, nieren) 

(4%), vers vlees van kalkoenen (4%) , lam vet (4%), hele groene linzen, hele pinto bonen, 

volle gele erwten, in de zon gedroogde alfalfa, koolvis olie (2%), linzen vezels, gedroogd 

lamskraakbeen (1%), ruwe lamspens (1%) , gedroogde bruine kelp, verse pompoen, verse 

butternut pompoen, verse pastinaak, verse groene kool, verse spinazie, verse mosterdplant, 

verse raapstelen, verse wortelen, verse rode heerlijke appels, verse bartlett peren, 

gevriesdroogde lever (lam en eend ) (0,1%), verse veenbessen, verse bosbessen, cichorei 

wortel, kurkuma, melk distel, kliswortel, lavendel, marshmallow wortel, rozenbottels. 

 

 

 

 

 

  



Herrmann’s blikvoer eend & zoete aardappel  

400g: 5,60€  

 

BIO Eend met zoete aardappel - Herrmann's 

volledige voeding cans worden bereid van puur 

en alleen BIO gecertificeerde ingredienten en 

zijn geschikt voor honden. Bereid met natuurlijke 

duurzame BIO gecertificeerde ingredienten. De 

bereiding van de verschillende producten is voor 

een belangrijk deel handwerk met als 

belangrijkste voordeel dat er een visuele 

controle is door betrokken medewerkers. De 

Herrmann''s filosofie is gebaseerd op de 

bereiding van "natte" en "droge" honden en 

kattenvoeding van BIO gecertificeerd 

ingredienten.  

Ingrediënten:  

50% bio-eend (borstvlees, hals en klein 

eendenvlees), pompoen, zoete aardappel, teunisbloemolie. 

  



 

Orijen six fish hond  

2kg: 27,95€ 

11,4kg: 104,50€ 

De receptuur van Six Fish Hondenvoer volgt het WHOLEPREY™-principe en is gebaseerd op 

de natuurlijke voedingsbehoeften van uw hond. Naar het voorbeeld van het dieet van de 

voorouders in het wild bevat het Canadese premiumvoer een evenwichtige mix van 

verschillende dierlijke eiwitten. Met 85% in het wild gevangen vis bevat het een hoog 

aandeel waardevolle eiwitten. Twee derde 

daarvan worden vers klaargemaakt, een 

derde wordt langzaam gedehydrateerd bij 

een temperatuur van 90° en levert een extra 

portie eiwitten. Door een bonte mix van fruit, 

groente en plantenextracten krijgt uw hond 

op een natuurlijke manier alle vitaminen en 

mineralen die nodig zijn voor zijn welzijn 

 

Ingrediënten: 

Verse hele sardientjes (18%), verse hele 

makreel (13%), verse hele heek (12%), verse 

hele bot (5%), verse drakenkop (5%), hele 

makreel (gedehydrateerd, 5%), hele haring 

(gedehydrateerd, 5%), kabeljauw uit Alaska 

(gedehydrateerd, 4,5%), hele sardientjes (gedehydrateerd, 4,5%), hele blauwe wijting 

(gedehydrateerd, 4%), haring olie (4%), hele rode linzen, hele groene linzen, hele erwten, 

lensvezel, hele kikkererwten, gele erwten, zonnebloemolie (koud geperst), hele pintobonen, 

levertraan (gevriesdroogd), verse pompoen, verse hele courgette, verse hele pastinaak, 

verse wortels, verse hele rode appels, verse peren, verse boerenkool, verse spinazie, verse 

snijbiet, vers wortelloof, bruin zeewier, hele cranberries, hele blauwe bessen, hele 

saskatoon, cichorei wortel, kurkuma, melkdistel, klis wortel, lavendel, heemstwortel, 

rozenbottels, enterococcus faecium. 

  



Alaska combidoos  

8kg: 37,95€ 

800g Alaska Rund  €3,90 

Samenstelling: Rundvlees, runderorganen, botten 

en groentenmix. Een overheerlijke maaltijd voor 

uw hond op basis van 100% rundvlees met pens 

voor extra weerstand. Geschikt voor alle honden. 

800g Alaska Zalm €3,40 

Samenstelling: Zalm; zalmvlees, zalmgraten en 

groentenmix. 100% zalm, vette vis, rijk aan 

Omega 3 en Omega 6 vetzuren. Onmisbaar in 

een rauw voer dieet. Geschikt voor alle honden. 

800g Alaska Kip   €3,50 

Samenstelling Kippenvlees, kippenbotjes, kippenorganen en groentenmix. Gezonde maaltijd 

op basis van 100% kip. Licht verteerbaar. Geschikt voor alle honden. 

800g Alaska Konijn €4,60 

Samenstelling: Konijnenvlees, konijnenbotjes, konijnenorganen en groentenmix. Een licht 

verteerbare maaltijd van mals vlees van 100% konijn. Geschikt voor alle honden, tevens 

geschikt als eliminatiedieet. 

800g Alaska Eend  €4,40 

Samenstelling: Eendenvlees, eendenbotjes, eendenorganen, en groentenmix. Een 

smakelijke maaltijd voor uw hond op basis van 100% eend. Geschikt voor alle honden, 

tevens geschikt als eliminatiedieet. 

800g Alaska Lam  €4,20 

Samenstelling: Lamsvlees, lamsbotjes, lamspens, lamsorganen en groentenmix. Gezonde 

maaltijd van 100% mooi rood lamsvlees, rijk aan vitamine B en zink. Geschikt voor alle 

honden. 

Alaska combidoos van 8 kilogram is een goede manier om jouw hond een volledig rauw voer 

aan te bieden. De combidoos van Alaska bestaat uit 2 x Alaska Rund 800 gram, 2 x Alaska 

Zalm 800 gram, 2 x Alaska Kip 800 gram, 2 x Alaska Konijn 800 gram, 1 x Alaska Eend 800 

gram en 1 x Alaska Lam 800 gram. Omdat Alaska Natural Dogfood geen toegevoegde 

vitaminen bevat is het belangrijk om je hond een gevarieerd menu voor te schotelen, zo 

krijgt je hond alle benodigde voedingsstoffen binnen. Wanneer je minimaal vier diersoorten 

en een vissoort met elkaar afwisselend in twee weken, voer je jouw huisdier compleet. De 

Alaska Combidoos is hiervoor een ideale optie.  

  



Haaksbarf   

Eend: 3,90€ 

Kip: 2,50€ 

Zalm: 2,50€ 

Paard: 3,50€ 

Lam: 3,80€ 

Rund: 2,80€ 

Konijn: 3,90€ 

Geit: 3,80€ 

Haaks BARF is een 100% natuurlijke hondenvoeding met de beste kwaliteit ingrediënten. 

Direct na de productie wordt het hondenvoer van Haaks BARF ingevroren. De voeding staat 

onder controle van de Voedsel en Waren Autoriteit. 

Door uw hond vers vlees van Haaks BARF te geven leeft hij gezonder. De hondenvoeding 

zorgt er namelijk voor dat uw hond minder klachten krijgt. De producten zijn voorzien van 

spiervlees (55%), botten (15%), organen (15%) en vers gepureerde groenten (15%). 

Shaweca  

Rund,zalm en eend: 4,25€ 

Lam / Zalm: 4,25€ 

Rund / Konijn: 4,25€ 

Paard / Konijn: 4,25€ 

Shaweca Dogfood is een lijn hondenvoeding 

geproduceerd en ontwikkeld door de mensen van 

Haaks Barf. Haaks Barf gebruikt steeds 1 

diersoort in 1 worst, Shaweca daarentegen is een 

goedkopere lijn waarbij verschillende diersoorten 

gebruikt worden in 1 worst, maar altijd zonder 

kip! Shaweca wordt geproduceerd volgens de 

regels van de H.A.C.C.P. en staat onder 

voortdurende controle van de Nederlandse 

"Voedsel en Waren autoriteit". 

 

  



KJEN’S Lam & Rijst Energy Dog 

Addition 

15kg: 43,95€  

3 ½ kg: 14,95€ 

Min: 22% Lam, Lamsmeel ontsloten 
maïsmeel, ontsloten rijstmeel, voerhavermout,  

biergist, oliën en vetten, plantaardige 

bijproducten. 

Tarwe Glutenvrij, Hypo-allergeen, Rijk aan 

Omega 3 en 6 vetzuren, 

Glucosamine, Chondroitine, 

Zonder  Kleur-  Geur  - Smaak - 

Conserveringsstoffen 

Analyse:  

Ruw eiwit 19,0%, Ruw vet 11,0%, Ruwe celstof 3,3%, Ruwe as 5,9%, Calcium 1,6%, Fosfor 1,0%  

Voedingsadvies:  

ca. 1% van het ideale lichaamsgewicht van de Hond. 

Inhoud van Energy Dog Addition, betrekking hebbende op 20 gr. droge substantie. 

Voedingsstoffen:  

Gewichtsaandeel  per 20 gr.  Eiwit   3,1 gr Koolhydraten   9,5 g waarvan ballaststoffen  2,4 g Vet 

(plantaardig)   3,8  g waarvan onverzadigde vetzuren 3,1 g  

Vitamine Vitamine C 20 mg, Pantotheenzuur  3,6 mg, Vitamine B 6  1,1 mg Vitamine B 

2 0,9  mg, Vitamine B 1  0,7  mg, Foliumzuur  133 μg, Biotine  33  μg Mineralen Calcium  19 mg, 

overige Glucosamine sulfaat  11 mg, Chondroitine sulfaat  3,2 mg 

Tevens aanwezig:  

Kalium, Magnesium, Ijzer, Fosfor, Mangaan, Zink 

Aminozuren: 

Alanine 201,6mg, Arginine 239,3mg, Asparagine 286,1mg, Cysteine 68,7mg, Glutamaat 

333,5mg, Glycine 181,9mg, Histidine 73,5mg, Hydroxylysine 2,4g 

Hydroxyproline 30,6mg, Isoleucine 140,6mg, Leucine 270,8mg, Lysine 144,6mg, Methionine 

76,6mg, Phenylalanine 139,8mg, Proline 152,1mg, Serine 168,0mg, Threonine 84,0mg, Tryptofaan 

63,0mg, Tyrosine 120,8mg, Valine 174,7mg, Energiegehalte ca. 672kJ/20gr (160 kcal/20g). 

Bovengenoemde waarden kunnen afwijken vanwege natuurlijke  

verschillen in de samenstelling van de bodem. 

Verstrek altijd voldoende vers water voor uw hond. 



KJEN’S Zalm & Rijst Energy Dog Addition  

15kg: 47,95€ 

3 ½ kg: 16,45€ 

Min: 26% Zalm, Zalmmeel, ontsloten maïsmeel, ontsloten 
rijstmeel, voerhavermout,  
plantaardige bijproducten, oliën en vetten, biergist, krijt. 
Tarwe Glutenvrij   Hypo-allergeen  
Rijk aan Omega 3 en 6 vetzuren  
Glucosamine     Chondroitine 
 Zonder  Kleur-  Geur  - Smaak - Conserveringsstoffen 

Analyse:  
Ruw eiwit 23,0%   Ruw vet 11,0%   Ruwe celstof 4,0%  
Ruwe as 5,6%   Calcium 1,0%   Fosfor 0,8%   

Voedingsadvies:  
ca. 1% van het ideale lichaamsgewicht  van de Hond. 
Inhoud van Energy Dog Addition, betrekking hebbende op 20 gr. droge substantie. 

Voedingsstoffen: 
Gewichtsaandeel  per 20 gr.    
Eiwit   3,1 gr  
Koolhydraten   9,5 g 
 waarvan ballaststoffen  2,4 g 
Vet (plantaardig)   3,8  g 
 waarvan onverzadigde vetzuren 3,1 g 
Vitamine Vitamine C  20 mg   
 Pantotheenzuur  3,6 mg   
 Vitamine B 6  1,1 mg 
 Vitamine B 2   0,9 mg   
 Vitamine B 1  0,7 mg 
 Foliumzuur  133 μg 
 Biotine  33  μg 
Mineralen Calcium  19  mg 
overige Glucosamine sulfaat  11  mg 
 Chondroitine sulfaat  3,2  mg 

Tevens aanwezig:  
Kalium  Magnesium  Ijzer  Fosfor  Mangaan   Zink 

Aminozuren: 
Alanine 201,6mg      Arginine 239,3mg         Asparagine 286,1mg       Cysteine 68,7mg 
Glutamaat 333,5mg       Glycine 181,9mg       Histidine 73,5mg      Hydroxylysine 2,4g 
Hydroxyproline 30,6mg       Isoleucine 140,6mg        Leucine 270,8mg       Lysine 144,6mg 
Methionine 76,6mg        Phenylalanine 139,8mg         Proline 152,1mg        Serine 168,0mg 
Threonine 84,0mg         Tryptofaan 63,0mg         Tyrosine 120,8mg       Valine 174,7mg 
Energiegehalte ca. 672kJ/20gr (160 kcal/20g). 
Bovengenoemde waarden kunnen afwijken vanwege natuurlijke  
verschillen in de samenstelling van de bodem. 

Verstrek altijd voldoende vers water voor uw hond  
  



KJEN’S Puppy Zalm Energy Dog Addition  

2kg: 11,95€  

15kg: 47,95€ 

Min: 26% Zalm, Zalmmeel, ontsloten maïsmeel, 
ontsloten rijstmeel, voerhavermout,  
plantaardige bijproducten, oliën en vetten, biergist, 
krijt. 
Tarwe Glutenvrij   Hypo-allergeen  
Rijk aan Omega 3 en 6 vetzuren  
Glucosamine     Chondroitine 
 Zonder  Kleur-  Geur  - Smaak - 
Conserveringsstoffen 
Analyse: 
 Ruw eiwit 23,0%   Ruw vet 11,0%   Ruwe celstof 
4,0%  
Ruwe as 5,6%    Calcium 1,0%   Fosfor 0,8%   
Inhoud van Energy Dog Addition, betrekking hebbende op 20 gr. droge substantie. 
Voedingsstoffen:  
Gewichtsaandeel    per 20 gr.   
 Eiwit   3,1gr  
Koolhydraten   9,5g 
 waarvan ballaststoffen  2,4g 
Vet (plantaardig)   3,8  g 
 waarvan onverzadigde vetzuren 3,1g 
Vitamine Vitamine C  20 mg   
 Pantotheenzuur  3,6 mg   
 Vitamine B 6  1,1 mg   
 Vitamine B 2   0,9 mg   
 Vitamine B 1  0,7 mg 
 Foliumzuur  133 μg 
 Biotine  33  μg 
Mineralen Calcium  19 mg 
overige Glucosamine sulfaat  11 mg 
 Chondroitine sulfaat  3,2 mg 
Tevens aanwezig:  
Kalium  Magnesium  Ijzer   Fosfor   Mangaan   Zink 
Aminozuren: 
Alanine 201,6mg    Arginine 239,3mg    Asparagine 286,1mg     Cysteine 68,7mg 
Glutamaat 333,5mg    Glycine 181,9mg    Histidine 73,5mg    Hydroxylysine 2,4g 
Hydroxyproline 30,6mg     Isoleucine 140,6mg    Leucine 270,8mg    Lysine 144,6mg 
Methionine 76,6mg     Phenylalanine 139,8mg     Proline 152,1mg    Serine 168,0mg 
Threonine 84,0mg     Tryptofaan 63,0mg     Tyrosine 120,8mg    Valine 174,7mg 
Energiegehalte ca. 672kJ/20gr (160 kcal/20g). 
Bovengenoemde waarden kunnen afwijken vanwege natuurlijke  
verschillen in de samenstelling van de bodem. 
Verstrek altijd voldoende vers water voor uw hond 



 

Herbafix Hypoallergeen verzachtend met 
zalm  
 
1kg: 9,00€  
15kg: 67,00€ 
 
De BLUE, Hypoallergeen verzachtende voeding 
brengt gemoedsrust in het hoofd van jouw hond. 
BLUE ondersteunt de immuniteit, het lymfestelsel en 
de bloedcirculatie. 
Hypoallergeen verzachtend met zalm is er voor 
honden die gevoelig zijn voor allergenen, met extra ondersteuning naar spieren en 
gewrichten. Maar natuurlijk ook voor alle honden die verzot zijn op zalm, actieve oudere 
honden en actieve gesteriliseerde honden. Het resultaat is een opgeluchte hond, die klaar 
is voor zijn dagelijkse (sport-)activiteiten samen met jou! 
Deze super smakelijke voeding is optimaal voor alle honden vanaf een leeftijd van 9 
maanden.  
De BLUE, Hypoallergeen verzachtende voeding met zalm, is speciaal ontwikkeld voor 
honden met 1 of meerdere van deze gevoeligheden: 
allergisch aan kip, eieren of lam 
extra ondersteuning naar spieren en gewrichten 
actieve, sportende honden 
extra ondersteuning naar immuniteit, lymfestelsel en bloedcirculatie 
gesteriliseerde, maar nog actieve honden 
doffere vacht 
 
samenstelling 
 
ontsloten volkoren rijst, zalmmeel (min 24% op basis van gedroogd gewicht) ontsloten 
havermout, ontsloten mais, oliën en vetten, johannesbroodmeel, bietenpulp, biergist, 
vitaminen en mineralen, glucosamine, chondroïten 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://herbafix.be/product/blue-hypoallergeen/


Herbafix white Puppy/Junior goed begonnen 
 
1kg: 9,00€ 
15kg: 68,00€  
 
met KIP – Natuurlijk, koud geperst, tarweglutenvrij 
 
De WHITE ‘Goed Begonnen’-puppy voeding staat 
volledig in het teken van het goed voelen en het 
welzijn van jouw puppy of junior. Deze hoog 
kwalitatieve puppy voeding, met kip en ei, is zeer 
smakelijk. De brokjes worden optimaal verteerd. Dit 
resulteert in een prima stoelgang en darmflora. Goed Begonnen zorgt voor die basis die 
jouw puppy of junior laat uitgroeien tot een prachtige volwassen hond. 
Deze voeding is er voor alle puppy’s en juniors vanaf het prille begin. Kleinere 
hondenrassen: tot een leeftijd van 6 maand. Middelgrote hondenrassen: tot een leeftijd 
van 9 maand. Grote hondenrassen: tot een leeftijd van 12 maanden. 
 
Samenstelling 
 
Kippenmeel, ontsloten mais, ontsloten havermout, ontsloten volkoren rijst, eipoeder, 
plantaardige vetten, bietenpulp, kanenmeel, zalmolie, biergist, chondroïten, glucosamine, 
vitamine en mineralen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hondenvoeding – geperste brok- zalm 
 
2,5 kg: €26,50 
12 kg: €77,95 
 
Celtic Connection is the first grain-free, gluten-free pet 
food to be produced with 70% premium animal 
ingredients, 30% fruits, vegetable and therapeutic 
levels of botanical herbs plus added glucosamine, 
chondroitin and MSM. 
All our holistic recipes are produced in the UK with 
high amounts of fresh meat and are gently-steamed to 
preserve the natural goodness of our ingredients. We 
use no artificial colours, flavours or preservatives and 
our recipes are naturally hypo-allergenic. 
Our “single source protein” philosophy means our poultry varieties contain poultry only – no fish 
oils – and our fish varieties contain fish only – no poultry fat – making them ideal for pets with food 
sensitivities or allergies. 
We also do not include beef, maize, soy, dairy or fillers such as sugar beet pulp or plant cellulose. 
We are currently in the process of changing our packaging to reflect the holistic nature of the 
recipes. 
Our new bags are 100% biodegradable, produced using solvent-free glue and printed with water-
based inks to be kind to our environment. 
12 kg 
Composition/ Ingredients :  
Freshly prepared deboned fish (52%: salmon 37%, trout 9% and white fish 6%), sweet potatoes 
(23%), dehydrated fish (18%; salmon 9%, herring 9%), linseeds, peas, lucerne, salmon broth (1%), 
vitamins and minerals, choline chloride, chondroitin sulphate (1500mg/Kg), methylsulfonylmethane 
(MSM) (1500mg/Kg), glucosamine (700mg/Kg), dried cranberries (600mg/Kg), dried seaweed, 
fructooligosaccharides (FOS), rosemary, dandelion, rosehips, juniper berries, liquorice root 
(400mg/Kg), angelica root, camomile (300mg/Kg), burdock, nettle, aniseed and fenugreek, 
peppermint leaf, marigold flowers, marshmallow root, fennel, yucca schidigera extract (250mg/Kg), 
globe artichoke leaf (200mg/Kg), cinnamon (100mg/Kg), apples, carrots, pumpkin (100mg/Kg), 
pears, spinach 
Nutritional Additives per kg:  
Antioxidants: Tocopherol Rich Extracts of Natural Origin 480 mg; Vitamins: Vitamin A (as retinyl 
acetate) 25,730 IU, Vitamin D3 (as cholecalciferol) 1,730 IU, Vitamin E (as alpha tocopherol acetate) 
192 mg, Folic Acid 1.7 mg; Trace Elements: Zinc Chelate of Amino Acids Hydrate 340 mg, Zinc 
Sulphate Monohydrate 285 mg, Ferrous Sulphate Monohydrate 310 mg, Ferrous Chelate of Amino 
Acids Hydrate 20 mg, Manganous Sulphate Monohydrate 115 mg, Cuperic Chelate of Amino Acids 
Hydrate 50 mg, Cupric Sulphate Pentahydrate 40 mg, Calcium Iodate Anhydrous 1.6 mg, Sodium 
Selenite 0.5 mg 
Amount: 
 
Indien u de 12kg wenst dient u het verschil bij te betalen en op afspraak te komen afhalen. 12kg 
kan niet verstuurd worden. 
Prijs 12kg 77,95€ 


