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petfood

 Puur, eerlijk en gezond
 Duurzaam, dier en milieu vriendelijk
 biologische voeding voor hond en kat

voor dier, natuur en milieu



In de biologische landbouw gebruikt men geen kunstmest en 
wordt het gewas beschermd door vruchtwisseling, aangepas-
te teelttechnieken en biologische gewasbescherming. Ge-
wassen krijgen meer tijd om te groeien, waardoor de smaak 
en kwaliteit beter zijn en gezonder. Tevens zorgt biologische 
landbouw en veeteelt voor vermindering van het broeikasef-
fect door een vermindering van de CO2-uitstoot.

Bij het biologisch produceren van vlees wordt niet alleen re-
kening gehouden met het dierenwelzijn, maar ook met mili-
euaspecten. Biologisch is het hoogst haalbare in Nederland 
voor wat betreft dierenwelzijn.

Uit internationaal onderzoek, gepubliceerd in de British Jour-
nal of Nutrition, blijkt dat biologische gewassen een hogere 
voedingswaarde hebben dan niet-biologische gewassen en 
is ook de hoeveelheid antioxidanten, mineralen en vitamines 
hoger.

Kortom, de voordelen van BIOFOOD biologische diervoe-
ding zijn talrijk. Het is beter voor natuur, dier en milieu, meer 
voedingswaarde, minder voeren, minder ontlasting, geen li-
chaamsvreemde stoffen en is duurzaam en diervriendelijk.

BIOFOOD biologische diervoeding voldoet met het biologi-
sche keurmerk aan strenge wettelijke eisen en maakt gebruik 
van uitgebalanceerde en unieke biologische samenstellin-
gen die smaakvol en gezond zijn voor hond en kat.

Kies daarom voor biologische diervoeding van BIOFOOD.
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No waste verpakking: Onze duurzame 
“no waste” verpakkingen zijn van gerecycled 
mono materiaal wat recyclebaar is. Deze duur-
zame “No waste” blik en plastic verpakkingen 

kunnen dus bij het ingezameld blik- of plasticafval. Let op! 
Vele petfood zakken bestaan uit of meerdere soorten 
plastic of lijken geheel van papier maar bevatten plastic. 
Deze beide opties zijn niet recyclebaar en belanden dus 
bij het restafval.
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BIO PRESSED chicken - ALL LIFE STAGES
BIOFOOD Organic geperst all life stages: complete hoogwaar-
dige geperste biologische hondenvoeding voor alle leeftijden en alle hon-
denrassen. Gebruik van gecertifi ceerde biologische grondstoffen afkomstig 
van biologische boeren. Puur, eerlijk en gezond. Dier- en milieuvriendelijk. 
Proefdiervrij. Hoge acceptatie en zeer goede verteerbaarheid. Tarwevrij en 
hypoallergeen. Ondersteund huid, vacht, gebit en vertering. Met biologisch 
vlees, groente, kruiden en zalmolie. Vrij van chemische toevoegingen. Lage 
bereidingstemperatuur (koud geperst) van ca 70 graden, waardoor voe-
dingsstoffen beter bewaard blijven. Het meest natuurlijke en het beste voor 
iedere hond.

TARWE
VRIJ

BIO MEAT - aanvullend - BLIK

HOND/KAT - AANVULLEND
5301/5302 
BIOFOOD Organic 100% vlees KIP (blik 200g & 400g)
samenstelling: 100 % biologische kip (90 % fi let, 5 % nekken, 5 % karkas), 
gekookt in hun eigen sap. Analyse: vocht: 73,46 %, ruw eiwit: 12,7 %, ruw 
vet: 8,5 %, ruwe celstof: 1,4 %, ruwe as: 2,85 %.

5303/5304 
BIOFOOD Organic 100% vlees RUND (blik 200g & 400g)
samenstelling: 100 % biologisch rund (65 % spiervlees, 25 % hart, 10 % lon-
gen), gekookt in hun eigen sap. Analyse: vocht: 78,48 %, ruw eiwit: 13 %, 
ruw vet: 6,2 %, ruwe celstof: 2,1 %, ruwe as: 0,59 %

GRAAN
VRIJ

BIOFOOD Organic vleesvoeding: aanvullend of compleet 
voor hond en/of kat, van kitten/pup tot senior, bevat slechts één eiwit-
bron, koud gevuld, verwarmd op een gecontroleerde lage temperatuur 
(waarvan 100% varianten in eigen vocht), vrij van additieven zoals kunst-
matige vitamines, vulstoffen, bindmiddelen of dierenmeel. Geschikt voor 
gevoelige honden/katten, GMO-vrij, CO2-neutraal geproduceerd, geen 
massa veeteelt en zonder toevoeging van zout, suiker of andere geur-, 
kleur- en smaakversterkers. Het meest natuurlijke en het beste voor kat 
en hond.

HOND – COMPLEET 
5001/5002 
BIOFOOD Organic geperst kip all life stages (1,5kg & 8kg)
Samenstelling: Biologische gedroogde kip (29%), biologische spelt, biologi-
sche haver, biologische erwten (11%), biologisch gevogeltevet, biologisch 
gedroogde lever, biologisch gedroogde tomaat (1%), zalmolie (1,2%), bio-
logische basilicum (0,25%). Analytische bestanddelen: Ruw eiwit 27.0 %, Ruw 
vet 14 %, Vocht 8%, Ruwe celstof, 7.2 %, Ruwe as 6.7 %, Calcium 1.2 %, Fosfor 
1.0 %. Toevoegingsmiddelen (/kg):  Nutritionele toevoegingsmiddelen: Vita-
mine A 25.000 IE, Vitamine D3 2000 IE, Vitamine E 180 IE, Koper 5.0 mg, Zink 
65 mg, IJzer 50 mg, Mangaan 35 mg, Jodium 1.5 mg



www.biofooddiervoeding.nl - www.bfpetfood.nl
info@biofooddiervoeding.nl - info@bfpetfood.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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- BIOFOOD Organic is biologische, EU gecertifi ceerde,
 exclusieve, volledige en/of aanvullende hoogwaardige 
 honden- en kattenvoeding.
- Puur, eerlijk en gezond.  
- Duurzaam, dier- en milieuvriendelijk (dierproefvrij).
- Uitgebalanceerde en unieke biologische 
 samenstellingen. 
- Hoge voedingswaarde en vertering.

-  Minder voeren en minder ontlasting.
- Geen kunstmatige geur-, kleur- en smaakstoffen. 
- Geen graan (vleesvoeding), geen tarwe (geperst).
- Vrij van genetisch gemodifi ceerde ingrediënten 
 (GMO-vrij).
- Exclusieve “No waste” verpakking: gerecycled 
 verpakkingsmateriaal wat recyclebaar* is (*pouch 
 uitgezonderd).

BIO MENU - compleet - POUCH EN BLIK
HOND - COMPLEET
5101/5102 
BIOFOOD Organic KALKOEN menu - sensitive (pouch 150g & blik 400g)
samenstelling: 50 % kalkoen* (80 % fi let, 5 % nekken, 5 % karkas, 5 % 
hart, 5 % lever) met 15 % wortelgewas*, 10 % aardappelen*, ven-
kel*, teunisbloemolie*, sla* - *biologisch. Analyse: vocht:  78,46 %, 
ruw eiwit: 8,77 %, ruw vet: 6,85 %, ruwe celstof: 1,78 %, ruwe as: 1,67 %  

5103/5104 
BIOFOOD Organic RUND menu  (pouch 150g & blik 400g)
samenstelling: 50 % rund* (60 % spiervlees, 25 % hart, 10 % longen, 5 % lever) 
met 7 % wortelen*, 7 % selderij*, amarant*, vruchten* (bessen-mengsel), lijno-
lie*, eierschaalpoeder* - *biologisch. Analyse: vocht:  77,87 %, ruw eiwit: 8,17 
%, ruw vet: 4,77 %, ruwe celstof: 1,90 %, ruwe as: 0,92 %.

KAT - COMPLEET
5201/5202 
BIOFOOD Organic KIP menu - struvite control (pouch 100g & blok 200g)
samenstelling: 95% kip * (75% borstvlees, 10% lever, 5% nek, 5% hart, 5% kar-
kas), 2% wortel *, kokosvlokken *, 1% kamut *, 1% cranberry - * biologisch. 
Analyse: vocht: 76,3%, ruw eiwit: 11,6%, ruw vet: 7,8%, ruwe celstof: 0,6%, 
ruwe as: 1,6%. Additieven: voedingsadditief per kg: 1000 mg taurine. 

5203/5204 
BIOFOOD Organic RUND menu – anti vlo & teek (pouch 100g & blok 200g) 
samenstelling: 94% rund * (60% spiervlees, 20% hart, 10% long, 10% lever), 2% 
pompoen *, 1,5% kokosschilfers *, 1% quinoa *, 1% cranberry *, 0,3% zeewier 
*, 0,1% knofl ook*, 0,1% biergist*. * biologisch. Analyse: vocht: 77,8%, ruw eiwit: 
11%, ruw vet: 6,7%, ruwe celstof: 0,2%, ruwe as: 0,8%. Additieven: voedings-
additief per kg: 1000 mg taurine. 

GRAAN
VRIJ

GRAAN
VRIJ


