
GEPERST MINI - PUPPY & SMALL BREED 
Met 30% aan rund en kip 
Bevat zalmolie, lijnzaad en gezonde vitaminen en mineralen. 
Geschikt voor alle pups en small breed honden. Mini All life stages 
Ideaal voor kieskeurige en moeilijke eters. 

De brok is koud geperst en heeft een uitgebalanceerd 
eiwit/vet percentage (28/15) voor de hoge 

energiebehoefte, en een klein brokformaat. De geperste 
brok bevat naast 30% aan rund en kip, een 
uitgebalanceerd eiwit/vetgehalte, gezonde zalmolie, 
natuurlijke vitaminen en mineralen, geen tarwe en is 
glutenvrij. 
Voordeel van de BIOFOOD geperste puppy & small 

breed 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. 
Let op: Er wordt wel eens beweerd dat een hoog 
eiwitgehalte ervoor zorgt dat een pup te snel groeit en 
daardoor skeletproblemen kan krijgen. Dit is een fabel. 
Te veel voeding en/of een te hoog calcium gehalte, en 
dus te veel calcium, is daarentegen wel slecht voor de 

heupen en gewrichten met name bij grote 
hondenrassen. 
 
Geperst Mini - Puppy & Small Breed - voeding 
kenmerken: 
- Nederlandse topkwaliteit. 

- hoogwaardige natuurlijke grondstoffen. 
- volledige geperste hondenvoeding. 
- 30% rund en kip. 
- met zalmolie en tarwe- en glutenvrij. 
- rijk aan Omega 3 & 6 vetzuren. 
- eiwit/vetgehalte (28/15). 
- lage maagbelasting, hoge verteerbaarheid en 

lage verhitting v/d brok. 
- ideaal voor kieskeurige en moeilijke eters. 
- 100% natuurlijk, zonder chemische 
toevoegingen 
- voor jongen honden en volwassen kleine rassen 
 
Ingrediënten: ontsloten maïs, rund- en kippenvleesmeel (30%), pluimveevet, weipoeder, 

zalmolie (0,3%), lijnzaad, inuline, vitaminen, mineralen. 

Voedingstip: Geef dagelijks een smaakvolle en gezonde schapenvetbonbon of vloeibaar 
schapenvet als aanvulling op de maaltijd, ter ondersteuning van huid, vacht en vertering. 

Verkrijgbaar in zakken van 5 kg. 

*In tegenstelling tot wat men misschien denkt, hebben kleine honden veel meer energie nodig per kg lichaamsgewicht 
dan grote honden. Houd altijd rekening met de hoeveelheid voeding die je geeft. 
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Analyse Voedingsadvies 

eiwit 28 % 

vet 15 % 

ruwe celstof 2,5 % 

as 8,0 % 

calcium 1,4 % 

fosfor 1,0 % 

ijzer 50 mg 

jodium 1,5 mg 

koper 5 mg 

mangaan 35 mg 

zink 65 mg 

selenium 0,2 mg 

vitamine A 20.000 IE 

vitamine D3 2000 IE 

vitamine E 65 IE 
 

 
Kleine rassen 

1 kg 35 gr. 

2 kg 55 gr. 

3 kg 70 gr. 

4 kg 85 gr. 

5 kg 100 gr. 

6 kg 115 gr. 

7 kg 125 gr. 

8 kg 135 gr. 

10 kg 160 gr. 

12 kg 185 gr. 

14 kg 205 gr. 

16 kg 225 gr. 

20 kg 265 gr. 

 
Pup 

  

 
1,5-3mnd 4-5mnd 6-10mnd 

1 kg 60-75 g 45 g 35 g 

3 kg 135-170 g 95 g 75 g 

5 kg 200-250 g 135 g 110 g 

8 kg 285-355 g 195 g 155 g 

10 kg 335-415 g 230 g 185 g 

15 kg 450-565 g 310 g 245 g 

20 kg 560-700 g 380 g 305 g 

25 kg 660-825 g 450 g 360 g 

30 kg - 515 g 415 g 

35 kg - 580 g 465 g 

40 kg - 640 g 515 g 

45 kg - - 560 g 

50 kg - - 605 g 

60 kg - - 695 g 

 

 

 

 

 

 



Puppy voeding tips 

-U kunt vanaf 3 weken de puppy-brok voeren aan uw jonge 
hond. De brok is tevens geschikt voor vele honden en met 

name kleine rassen, die de brok tot hun senior periode 
kunnen eten. 

-Bij middelgrote- en grote rassen adviseren wij na 5 á 6 
maanden over te gaan op volwassen BIOFOOD geperst lam 
of geperst (adult). 

-Voer met uw ogen. De hoeveelheden van het 
voedingsadviesschema kunt u als richtlijn hanteren, 
afhankelijk van leeftijd, beweging, conditie en prestatie van 
uw hond. 
 

-De genoemde hoeveelheden dienen per dag te worden 
gegeven. Verdeel de hoeveelheid over 3 tot 5 maaltijden 
verdelen. Zorg altijd voor voldoende vers drinkwater. 

 
Tip: Een puppy moet slank, actief en lenig blijven en mag 
niet te snel groeien, mollig en dik worden. Met name bij 

pups van grote rassen is het belangrijk dat uw puppy niet te 
lang achtereen beweegt en zoveel mogelijk aan de lijn 
wandelt, geen trappen loopt en niet springt. Wel goed zijn 
rechtlijnige bewegingen. 

 


