
Naturis Hondenvoer 
 

 Naturis is een nog relatief jong bedrijf dat steeds investeert en 

innoveert in al zijn producten om zodoende de kwaliteit hoog te houden. Onze belangrijkste 

doelstelling is om ook van uw hond een gezonde of een nog gezondere hond te maken. 

 

Naturis hondenvoer is geschikt voor alle rassen en leeftijden, zonder te veel mooie praat, dure 

reclamecampagnes of dure vertegenwoordigers. Wij gebruiken dat geld liever om ons eten te 

voorzien van hoogwaardige grondstoffen. 

 

Onze voeding is ontstaan in samenwerking 

met dierenartsen, fokkers en voedingsdeskundigen om zodoende een eerlijk product te krijgen met 

een zeer goede prijs/kwaliteit verhouding en uiteraard zonder synthetische toevoegingen in de vorm 

van geur-, kleur- , smaakstoffen en anti-oxidanten. 

 

Alleen op deze manier kunnen wij u en uw hond naar ons gevoel een topproduct aanbieden. 



 

NATURIS NATUURLIJK! 

Dit kunnen we letterlijk nemen in iedere betekenis van het woordje “natuurlijk”: 

Wij gebruiken enkel natuurlijke grondstoffen waardoor het eten zeer goed verteerbaar is en er 

minder afvalstoffen zijn. 

Niet alleen zijn onze producten natuurlijk opgebouwd maar ook ons bedrijf is dat. 

Al onze energie komt van onze eigen zonnepanelen.  Groene stroom dus! 

Wij maken gebruik van doorschijnende worstenvellen, hierdoor kunt u niet alleen zien hoe het vlees 

er uitziet, het milieu wordt bij de verwerking van onze vellen niet onnodig belast met kleuren en 

printjes. 

Wij maken gebruik van heel simpele,  bruine , recycleerbare dozen.  Ook dit is ten voordele van de 

natuur. 

Natuurlijk zal uw hond aangeven dat het natuurlijke beter is voor zijn natuur! 

Uitsluitend de beste kwaliteit 

 

De kwaliteit van onze grondstoffen staat bij ons zeer hoog aangeschreven en dat is 

ook de reden dat wij bijvoorbeeld voor ons vers vlees geen kant-en-klare mixen laten aankomen, 

neen,.. wij willen echt de grondstoffen zien die we zelf verwerken tot een mix!  

 

Kortom een gezonde hond met minder stront! 

 

 

 

 

 

 

 



Versvlees Diepgevroren 

Naturis Versvlees Voeding diepgevroren, de naam zegt het al, wordt van vers vlees gemaakt en 

diepgevroren om te bewaren. Er worden dus absoluut geen granen, conserveringsmiddelen, 

kleurstoffen of bindmiddelen aan toegevoegd. 

Wij werken met  vers vlees dat geschikt is voor menselijke consumptie en dat komt van EEG 

goedgekeurde slachthuizen. Al deze slachthuizen staan onder de strenge controle van het FAVV en 

dat is bij ons trouwens niet anders. Buiten de verplichte controles van het FAVV, laten wij ons vlees 

iedere week controleren op salmonella en entero’s in een erkend labo om zodoende zeker te kunnen 

zijn dat wij enkel kwalitatief goede grondstoffen verwerken. 

De grondstoffen worden bevroren of ijskoud verwerkt en worden niet verhit zodat de natuurlijke 

vitaminen, aminozuren en mineralen behouden blijven. 

Aan onze Versvlees Voeding wordt geen 

extra calcium/fosfor toegevoegd. De oorsprong van het calcium/fosfor komt dus steeds uit de 

natuurlijke bron: 

Voor gevogeltesoorten: gemalen botten (bijvoorbeeld graankippen, eend, kalkoen,enz…) 

Voor rundersoorten: gemalen bot en kraakbeen van het rund (bijvoorbeeld geit, rund, kalf,..enz) 

Voor vissoorten: er worden steeds hele vissen verwerkt (bijvoorbeeld makreel, haring, zalm,..enz) 

Aan al onze soorten wordt er zeewier aan toegevoegd wat een echte vitaminenbom is voor uw hond. 

Naturis heeft een zeer uitgebreid gamma aan versvlees voeding zodat er zeker voor iedere hond iets 

te vinden is. 

Wij verpakken ons vlees in doorzichtige worstenvellen. Dit is niet alleen beter voor het milieu maar 

zo kunt u ook zien wat u koopt! Doordat wij enkel natuurlijke producten gebruiken en totaal geen 

kleurstoffen of dergelijke toevoegen, kunnen er al eens kleurverschillen ontstaan. Dit komt niet 

doordat de samenstelling aangepast is maar door het feit dat niet ieder dier altijd even vet is. 

Bijvoorbeeld: 

Soms zijn de kippen al eens iets vetter als anders en dan zult u zien dat de worst heel licht van kleur 

is. Indien de kippen minder vet waren, zult u ondervinden dat uw worst donkerder zal tonen. Dit kan 

absoluut geen kwaad voor uw hond en is gewoon de natuur. 



Diepgevroren vers vlees zou eigenlijk een niet te missen onderdeel moeten zijn van 

uw hond zijn voeding. 

Vers vlees zorgt namelijk voor een goede darmflora en om het heel simpel uit te 

drukken: 

Een goede darmflora = een gezonde hond! 

 

 

Hieronder vindt u een beschrijving van ons hele diepgevroren 

versvlees gamma. 

Kip : Energierijk voer voor actieve, zogende en drachtige honden. 

Kip/Rund : Ideaal voor jonge of actieve honden die goed op hun spieren moeten staan.   Ook ideaal 

voer om te starten indien u de overstap naar vers vlees wilt maken. 

Kip/Makreel : Ideaal voor jonge honden en voor een mooie blinkende vacht. 

Kip/Pens : Voor honden die slecht eten en vermagerd zijn.  Kip heeft een hoog vetgehalte maar is wel 

licht verteerbaar en pens wordt door de meeste honden erg graag gegeten. 

Rund : Ideaal voor rustige of te dikke honden. Deze soort is ook ideaal om de overstap naar vers vlees 

te maken. 

Rund/Kip : Ter afwisseling te geven of wanneer uw hond tijdelijk minder activiteit te doen heeft. 

Puppy Premium : Een rijk voer, fijner gemalen als de overige soorten met alles er in wat een pup 

nodig heeft. 

Zalm : Ideaal voor jonge honden en voor de vacht in het algemeen. 

Lam : Zeer geschikt voor honden met darm-/verteringsproblemen of gewoon ter afwisseling. 

Volendammer : Ideaal voor jonge honden en voor de vacht in het algemeen. 

Hert : Zeer geschikt als eliminatiedieet doordat er maar één eiwitbron in voorkomt (enkel hert) of ter 

afwisseling. 

Geit : Zeer geschikt als eliminatiedieet doordat er maar één eiwitbron in voorkomt (enkel geit) of ter 

afwisseling. 

Eend : Zeer geschikt als eliminatiedieet doordat er maar één eiwitbron in voorkomt (enkel eend) of 

ter afwisseling. 

Kalkoen : Zeer geschikt als eliminatiedieet doordat er maar één eiwitbron in voorkomt (enkel 

kalkoen) of ter afwisseling. 



HE Sport : Ideaal voor werk-/sporthonden 

Kangoeroe : Zeer geschikt als eliminatiedieet doordat er maar één eiwitbron in voorkomt (enkel 

kangoeroe) of ter afwisseling.  Let wel: dit is erg mager vlees dus er moet veel van gevoerd worden. 

Paard : Zeer geschikt als eliminatiedieet doordat er maar één eiwitbron in voorkomt (enkel paard) of 

ter afwisseling.  Let wel: paard is erg mager vlees dus er moet veel van gevoerd worden! 

Konijn : Zeer geschikt als eliminatiedieet doordat er maar één eiwitbron in voorkomt (enkel konijn) of 

ter afwisseling.  Let wel: niet geven aan honden die een (zware) darmontsteking gehad hebben 

zonder er bijvoorbeeld wat zonnebloemolie aan toe te voegen! 

Haas : Zeer geschikt als eliminatiedieet doordat er maar één eiwitbron in voorkomt (enkel haas) of 

ter afwisseling. 

Kwartel : Zeer geschikt als eliminatiedieet doordat er maar één eiwitbron in voorkomt (enkel kwartel) 

of ter afwisseling. 

Pancreas : Speciaal voor honden met exocriene pancreasinsufficiëntie.  NIET geven aan gezonde 

honden ter afwisseling. 

Alle bovenstaande smaken zijn te verkrijgen in 150gr, 500gr of 1000gr worsten en ook geschikt voor 

de kat, enkel pens wordt door de meeste katten niet gegeten. Let er wel goed op dat u voldoende 

rood vlees geeft aan uw kat! 

 

Bovenstaande soorten bestaan allemaal uit : Voedingsadvies: 

▪ 62% spiervlees 

▪ 20% bot/ kraakbeen 

▪ 15% orgaan (lever/nier/pens/long 

▪ 3% zeewier 

▪ 40gr/kg hond per 

dag bij een pup tot 

6 maanden 

▪ 30gr/kg hond per 

dag bij een hond 

vanaf 6 maanden 

tot +/- 12 

maanden. 

▪ 20gr/kg hond per 

dag bij een 

volwassen hond 

▪ 30gr/kg kat per 

dag bij een 

volwassen kat 

▪ 60gr/kg kat per 

dag bij een kitten 

  

Het voedingsadvies is enkel een richtlijn, u moet altijd kijken naar uw hond want veel hangt af hoe de 

hond zijn vertering is en hoeveel activiteit etc … hij heeft. 

 

 



Buiten onze complete lijn hebben wij nog 2 enkelvoudige soorten in ons gamma: 

Barfdiner zalm: dit is puur zalm en kan ter afwisseling gegeven worden voor een mooie vacht 

Barfdiner pens: dit is puur pens, niet aan jonge honden geven die gevoelig zijn! 

Het is ook perfect mogelijk om een combinatie te maken met vers vlees en brok. Wij raden hiervoor 

de geperste brok aan daar deze qua vertering het dichtst aanleunt  bij de vertering van het vers 

vlees. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Droogvoer geperst 

Persbrok is een brok met een heel hoge voedingswaarde omdat deze brokken, zoals het woord al 

zegt, geperst worden. Onze persbrokken worden allemaal koudgeperst en het is net doordat er geen 

al te hoge temperaturen aan te pas komen dat er zo een hoge voedingswaarde en goede 

darmopneembaarheid bewaard blijven. 

Persbrok is ideaal om in combinatie met vers vlees te geven daar de vertering van persbrokken en 

vlees bijna identiek zijn. Bij deze brok mag het vlees zelfs onder de brok gemengd worden, indien 

gewenst. Houd er wel rekening mee dat eenmaal een hond gewend is dat er altijd iets onder de brok 

zit, hij de brokken hoogstwaarschijnlijk niet meer zonder vlees er onder zal wensen te eten. 

Wij hebben twee lijnen persbrokken in het assortiment: 

De persbrok zonder gluten bereid: 

Deze persbrokken kunnen dienen voor honden die vaak vlees gevoerd krijgen, die een gevoelig 

maag- en darmstelsel hebben, die allergisch zijn aan bepaalde granen zoals bijvoorbeeld tarwe.  De 

persbrok zonder gluten bereid heeft een hoge opname door zijn uitstekende grondstoffen en er 

moet zeer weinig van gevoerd worden. U dient de brok zeker af te wegen en de aanbevolen 

voedingshoeveelheid zeker niet overschrijden in de beginfase.  Indien u overschakelt van 

geëxpandeerde brok op persbrok is het aan te raden om uw huidige brok eerst volledig op te maken 

en daarna voorzichtig te beginnen met de persbrok. De eerste dag geeft u 1/3 van zijn benodigde 

hoeveelheid, dag twee geeft u 2/3 van de benodigde hoeveelheid en indien dit goed gaat, geeft u 

vanaf dag drie zijn normale portie zoals aangegeven staat in de voedingstabel. Deze brok zeker 

afwegen want het is een van nature erg zware brok en het gaat misschien voor u lijken dat u erg 

weinig moet geven qua volume! 

Deze brok is verkrijgbaar in 5kg en 15kg in de volgende soorten: 

 

 



Persbrok HE – Kip : voor de volwassen hond met een hoge activiteit 

Persbrok HE – Vis : voor de jonge hond vanaf 6 maanden en voor de volwassen hond met hoge 

activiteit 

Persbrok Lam : voor de volwassen hond met een gevoelige vertering of voor een hond met weinig tot 

normale activitiet 

Persbrok Puppy : te geven aan pups tot ongeveer 6 maanden 

Voor fokkers zijn deze soorten verkrijgbaar in 20kg zakken. 

 

De persbrok zonder granen en gluten bereid: 

Deze persbrokken zijn voornamelijk bedoeld voor honden die erg allergisch zijn en kunnen eventueel 

samen gegeven worden met de vleessoorten die geschikt zijn voor de eliminatiediëten. De 

grondstoffen zijn van een uitermate hoge kwaliteit en alle soorten zijn opgebouwd uit slechts één 

eiwitbron waardoor deze brok zich uitermate leent voor allergische honden.  Deze persbrokken zijn 

gemaakt op basis van zoete aardappel, rijst en erwten en bestaat uitsluitend uit natuurlijke 

grondstoffen: 

Glucosamine/Chondroïtine: helpt bij het soepel houden van de gewrichten 

Yucca: helpt bij het neutraliseren van ongewenste geuren 

Zalmolie: bevat essentiële vetzuren 

Fruit: rijk aan essentiële voedingsstoffen 

Zeewier: helpt bij een natuurlijke ontworming en een gezonde vacht 

Lijnzaad: voor een optimale omega 3 en 6 verhouding 

Tomaat: natuurlijk anti-oxidant 

Indien u start met deze persbrok en u komt van een geëxpandeerde brok af dan is het aan te raden 

om eerst uw huidige brok volledig op te maken. Vervolgens gaat u rustig over door de eerste dag 

maar 1/3 van de benodigde daghoeveelheid te geven, de volgende dag geeft u 2/3 en als dat goed 

gaat, geeft u vanaf dag 3 de normale dagportie.  Deze brok zeker afwegen daar het van nature een 

rijke brok is en zeker niet meer geven dan de aangegeven voedingshoeveelheid. Ook al lijkt het in 

volume niet veel!  Let er op, dat indien uw hond om wat voor reden dan ook deze brok nodig heeft, 

dat u hem absoluut geen snoepjes of snacks geeft waar chemische stoffen in zitten of bestanddelen 

van eiwitbronnen waarvoor hij allergisch is want dan doet u de werking van de brok volledig teniet! 

 

 

 



De persbrok zonder granen en gluten bereid is verkrijgbaar in 10kg zakken in de volgende soorten: 

 

 

 

Persbrok kalkoen 

Persbrok Eend 

Persbrok Konijn 

Persbrok Rendier 

Persbrok Forel/Garnaal 

Welke brok u dient te geven aan uw hond, hangt uiteraard af van de stoffen waar uw hond allergisch 

aan is. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wist u dat? 

U het vlees nooit in de microgolfoven mag steken. Ook niet in de ontdooistand. 

U het vlees niet moet ontdooien achter een raam of een andere warme plek maar in de koelkast. 

Hoe lichter de vleessoort, hoe meer vet. 

Een hond vetten nodigt heeft om energie te hebben. 

Een hond niet meer wormen krijgt door vlees te eten maar dat dit net het tegenovergestelde is. Door 

het eten van vers vlees verandert namelijk het zuur in de maag waardoor de eitjes veel minder kans 

hebben om te overleven en dus ook geen wormen kunnen worden. 

Tandsteen niet ontstaat door te weinig te knabbelen maar door bijvoorbeeld een slechte vertering 

waardoor er bacteriën ontstaan die zich vastzetten op de tanden. 

Af en toe een natuurlijk kauwbot goed is voor de geestelijke toestand van uw hond. 

Uw hond plots geen wild of andere dieren gaat doden omdat hij vers vlees eet. 

U uw hond het beste niet kunt laten zwemmen in stilstaand water als het heet weer is. 

Uw hond ook diarree kan krijgen, indien u hem te veel eten geeft. 

Indien uw hond heel veel ontlasting heeft, u hem of te veel eten geeft of dat hij het eten niet goed 

verteert en het dus niet geschikt is voor uw hond. 

Indien uw hond een harde korrelachtige ontlasting heeft, kunt u hem het beste een plantaardige olie 

bijgeven (bijvoorbeeld zonnebloemolie) 

Een pup veel vis nodig heeft. Geef hem dus minstens 3 x per week een visvariant van het vers vlees 

want de omega 3,6,9 zijn belangrijk voor zijn gezondheid. 

De ontlasting van uw hond u veel vertelt over zijn gezondheid. Kijk er dus regelmatig eens naar. 


