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GEPERST

De vernieuwde en complete BIOFOOD geperste
hondenvoeding puppy & small breed, adult en lam
zijn, met een hoog vleesaandeel en o.a. zalmolie 
en natuurkruiden, nu nog smaakvoller.

Nederlandse topkwaliteit, 100% natuurlijk, hoogwaardige grondstoffen, hoge 
verteerbaarheid en acceptatie en voordelig in gebruik. 
Ideaal voor moeilijke eters.

Voor kleine en grote honden, van pup tot senior.

• koud geperst
• VEEL VLEES
• TARWE- EN GLUTENVRIJ
• PUP TOT SENIOR

• koud geperst
• VEEL VLEES
• TARWE- EN GLUTENVRIJ
• PUP TOT SENIOR
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BIOFOOD GEPERSTE BROKVOEDING

ALGEMEEN
Over het algemeen zijn brokken geëxtrudeerd (krokant) of geperst. Er is geen stelregel te noemen wanneer een
hond een geperste of geëxtrudeerde brok zou moeten eten. Iedere hond is anders, en welk type brokvoeding het
beste is hangt af van de hond. Wel wordt afgeraden om geperste en geëxtrudeerde brokken te mengen. Indien u
overschakelt op een ander type voer (bijv. van geëxtrudeerd naar geperst of andersom) dan of in 1 keer over-
schakelen of enkele dagen vleesvoeding geven en dan overschakelen. Voor meer informatie zie BIOFOOD web-
site.

GEPERSTE BROKKEN
BIOFOOD complete, natuurlijke en koud geperste brokvoeding wordt op een lage temperatuur bereid, hierdoor
blijven de voedingsstoffen als oliën, vetten, vitaminen en mineralen beter bewaard. De geperste brok heeft een
lage maagbelasting, een hoge verteerbaarheid, valt makkelijk uiteen in de maag en is voordelig in gebruik. Naast
de geperst adult brok is er nu ook de geperst mini - all life stages (puppy & small breed) en geperst lam - all life sta-
ges, met veel vlees, zalmolie en is tarwe- en glutenvrij. BIOFOOD geperst is geschikt voor alle honden, van pup tot
senior.

VERNIEUWD: GEPERST MINI – PUPPY & SMALL BREED

Deze volledige, natuurlijke en smaakvolle BIOFOOD geperste brokvoeding is met name geschikt voor puppy en
kleine rassen. De brok heeft een uitgebalanceerd eiwit/vet percentage van 28/15 voor de hoge energiebehoefte
en een klein brokformaat. De geperste brok bevat naast veel vlees (47% rund, kip) een uitgebalanceerd eiwit/vet-
gehalte, gezonde zalmolie, natuurlijke vitaminen en mineralen, geen tarwe en is glutenvrij.

Voordeel van de BIOFOOD geperst mini – puppy & small breed brok is dat bij het persen de ingrediënten als vet-
ten, eiwitten, vitaminen en mineralen laag verhit worden, waardoor de grondstoffen en de werking ervan optimaal
gewaarborgd blijven. De toegevoegde zalmolie zorgt voor de ideale balans van omega-3 en omega-6-vetzuren
ter ondersteuning van een gezonde huid, glanzende vacht en natuurlijke afweer.

BIOFOOD GEPERST MINI – PUPPY & SMALL BREED
- Complete hondenvoeding
- Veel vlees en zalmolie
- Tarwe- en glutenvrij
- Lage maagbelasting
- Voordelig in gebruik
- Lage verhitting hoge verteerbaarheid
- Optimale eiwit/vet percentage (28/15)
- Rijk aan Omega 3 & 6 Vetzuren
- 100% natuurlijk, zonder chemische toevoegingen

Ingrediënten: gedroogd rund (32%), maïs*, gedroogd wild 
gevogelte (15%) pluimveevet, weipoeder, zalmolie (3 g/kg), 
lijnzaad, lecithine, inuline (bron van FOS), l-carnitine, eipoeder, echinacea.
(*ontsloten) 

Verkrijgbaar in zakken van 5 kg.

– Nederlandse kwaliteit –
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GEPERST LAM - all life stages

BIOFOOD geperst lam - all life stages - is geschikt voor elke hond van pup tot volwassen hond.

De BIOFOOD geperste lam brok bevat aan vlees alleen puur lamsvlees, heeft een eiwit/vet percentage van 24/14,
is tarwe- en glutenvrij, hypoallergeen en is goed voor huid, vacht en vertering.

Voordeel van de BIOFOOD geperste lam brok is dat bij het persen de ingrediënten als vetten, eiwitten, vitaminen
en mineralen laag verhit worden, waardoor de grondstoffen en de werking ervan optimaal gewaarborgd blijven.

De toegevoegde zalmolie zorgt voor de ideale balans van omega-3 en
omega-6-vetzuren ter ondersteuning van een gezonde huid, glanzende
vacht en natuurlijke afweer.

BIOFOOD geperst lam - all life stages:
- Complete hondenvoeding
- Met lamsvlees, zalmolie en kruiden.
- Hypoallergeen
- Tarwe- en glutenvrij
- Lage maagbelasting
- Voordelig in gebruik
- Lage verhitting hoge verteerbaarheid
- Optimale eiwit/vet percentage (24/14)
- Rijk aan Omega 3 & 6 Vetzuren
- 100% natuurlijk, zonder chemische toevoegingen

Ingrediënten: gedroogd lam (min. 30%), ontsloten maïs, ontsloten rijst-
meel, ontsloten aardappel, gevogeltevet, bietenpulp, zalmolie (3 g/kg),
L-carnitine, taurine, echinacea kruiden.

Verkrijgbaar in zakken van 5 kg en 13,5 kg.

VERNIEUWD: GEPERST (ADULT)

BIOFOOD geperst is een volledige, natuurlijke en zeer smaakvolle ge-
perste hondenvoeding die geschikt is voor alle hondenrassen. De BIO-
FOOD geperste brok bevat hoogwaardige natuurlijke grondstoffen en
de optimale dagelijkse hoeveelheid eiwitten, vetten, koolhydraten, vi-
taminen en mineralen die bijdragen tot een goede gezondheid van
uw hond. Bij de bereiding wordt gebruik gemaakt van rund. Voordeel
van de BIOFOOD geperste brok is dat bij het persen de vetten, eiwit-
ten, vitaminen en mineralen en grondstoffen laag verhit worden, waar-
door de grondstoffen en de werking er van optimaal gewaarborgd
blijven. Lage maagbelasting. Eiwit/vetgehalte 25/8.

Ingrediënten: gedroogd rund en kip (29%), maïs*, tarwe*, rijst*, ge-
droogd wild zwijn (9%), kippenvet, vismeel (8%), johannesbrood, leci-
thine, zalmolie (5%), biergist, bietenpulp, L-carnitine, taurine,
echinacea kruiden (*ontsloten). 

Verkrijgbaar in zakken van 5 kg en 13,5 kg.
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www.biofooddiervoeding.nl - info@biofooddiervoeding.nl 
Bakboord 2 - 9206 BL Drachten  

Postbus 151 - 9200 AD Drachten
tel. (0512) 54 19 20 -  fax (0512) 54 19 28
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Voedingsadvies kleine rassen (volwassen) 

Lichaamsgewicht (kg) 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16 20

Dagelijkse hoeveelheid (g) 35 55 70 85 100 115 125 135 160 185 205 225 265

Voedingsadvies puppy’s alle rassen.

Gewicht Leeftijd in maanden
(kg) 1,5-3 mnd 4-5 mnd 6-10 mnd
1 60 g - 75 g 45 g 35 g

3 135 g - 170 g 95 g 75 g

5 200 g - 250 g 135 g 110 g

8 285 g - 355 g 195 g 155 g
10 335 g - 415 g 230 g 185 g

15 450 g - 565 g 310 g 245 g

20 560 g - 700 g 380 g 305 g

25 660 g - 825 g 450 g 360 g

30 - 515 g 415 g

35 - 580 g 465 g

40 - 640 g 515 g

45 - - 560 g

50 - - 605 g

60 - - 695 g

Ingrediënten: gedroogd rund (32%), maïs*, gedroogd wild gevogelte (15%) pluimveevet, 
weipoeder, zalmolie (3 g/kg), lijnzaad, lecithine, inuline (bron van FOS), l-carnitine, eipoeder,
echinacea. (*ontsloten)  Analytische bestanddelen: Ruw Eiwit 28%, Ruw Vet 15%, Ruw As 7,5%,
Ruwe Celstof 2,5%, Calcium 1.4%, Fosfor 1.0 %. Toevoegingsmiddelen per kg. Nutritionele toe-
voegingsmiddelen: Vitamine A 20.000 IE (E672), Vitamine D3 2000 IE (E671), Vitamine E (Alfa-toc-
opherol acetaat) 200 IE, Vitamine C (Ascorbylfofaat) 100 mg, E1 (IJzer) 50 mg, E2 (Jodium) 1,5
mg, E4 (Koper) 5 mg, E5 (Mangaan) 35 mg, E6 (Zink) 65 mg. 

Voedingsadvies volwassen hond

Lichaamsgewicht (kg) 1 - 5 5 - 10 10 - 20 20 - 40 40 - 65 > 65

Dagelijkse hoeveelheid (g) 35 - 110 110 - 180 180 - 300 300 - 500 500 - 715 715 - 790

Voedingsadvies puppy’s alle rassen.

Gewicht Leeftijd in maanden
(kg) 1,5-3 mnd 4-5 mnd 6-10 mnd
1 65 g - 80 g 45 g 35 g

3 140 g - 175 g 95 g 80 g

5 205 g - 255 g 140 g 115 g

8 290 g - 360 g 200 g 160 g

10 340 g - 425 g 235 g 190 g

15 465 g - 580 g 315 g 255 g

20 575 g - 715 g 390 g 315 g

25 680 g - 845 g 465 g 370 g

30 - 530 g 425 g

35 - 595 g 475 g

40 - 655 g 525 g

45 - - 575 g

50 - - 620 g

60 - - 715 g

Ingrediënten: gedroogd lam (min. 30%), ontsloten maïs, ontsloten rijstmeel, ontsloten aardap-
pel, gevogeltevet, bietenpulp, zalmolie (3 g/kg), L-carnitine, taurine, echinacea kruiden. 
Toevoegingsmiddelen per kg. Nutritionele toevoegingsmiddelen: Vitamine A 25.000 IE (E672),
Vitamine D3 2000 IE (E671), Vitamine E (Alfa-tocopherol acetaat) 200 IE, E1 (IJzer) 50 mg, E2 (Jo-
dium) 1,5 mg, E4 (Koper) 5 mg, E5 (Mangaan) 35 mg, E6 (Zink) 65 mg. 

Voedingsadviesschema

Gewicht 1 - 5 5 - 10 10 - 25 25 - 35 35 - 45 45 - 60

Voeding 60 -
130

130 -
190 

190 -
330

330 -
480 

480 -
600

600 -
750

Ingrediënten: gedroogd rund en kip (29%), maïs*, tarwe*, rijst*, gedroogd wild
zwijn (9%), kippenvet, vismeel (8%), johannesbrood, lecithine, zalmolie (5%),
biergist, bietenpulp, L-carnitine, taurine, echinacea kruiden (*ontsloten). 
Analytische bestanddelen: Ruw Eiwit 25%,  Ruw Vet 8%, Ruw As 8%, Ruwe Cel-
stof 3%, Vocht 10%, Calcium 1.4%, Fosfor 1.0 %.
Toevoegingsmiddelen per kg.
Nutritionele toevoegingsmiddelen: Vitamine A 20.000 IE (E672), Vitamine D3
2000 IE (E671), Vitamine E (Alfa-tocopherol acetaat) 200 IE, E1 (IJzer) 50 mg, E2
(Jodium) 1,5 mg, E4 (Koper) 5 mg, E5 (Mangaan) 35 mg, E6 (Zink) 65 mg. 

GEPERST geperst lam – all life sta-
ges

GEPERST geperst mini - all life 
stages (puppy & small breed)

GEPERST (ADULT)


