Recept Kip, filet, zonder vel, Aardappel &
Courgette voor Rox
VERKRIJGBAAR BIJ UW DIERENARTS
BEREIDINGSWIJZE

1.

INGREDIËNTEN
Aanbevolen voedingshoeveelheden
voor 1 dag (gewicht van de rauwe
ingrediënten)
•
•
•
•
•

516 gr van Courgette
468 gr van Kipfilet zonder vel
335 gr van Aardappel
40 ml van Koolzaadolie
29 gr van AlphaMix Senior (te
koop bij uw dierenarts)
• 15 ml van Omegamix (te koop bij
uw dierenarts) (8 maal drukken
op de pomp)
• 1 gr van Zout

2.
3.
4.

Snij het vlees in kleine of grote stukken,
afhankelijk van de grootte van uw hond. Verhit
het vlees gedurende 10 tot 15 minuten op 80
graden (het water mag gewoon niet koken),
zodat u denaturatie van eiwitten voorkomt en
de voedingsstoffen goed worden bewaard.
Aardappel schillen en in stukken snijden, dan
gaar koken/stomen. Zorg ervoor dat alle
groene delen van de aardappel verwijderd zijn
Courgette moet niet geschild worden.
Kook/stoom ze even mee maar niet te lang.
Koolzaadolie op het einde toevoegen, niet mee
koken De AlphaMix niet verwarmen en dus op
het einde toevoegen en goed vermengen De
Omegamix niet verwarmen en dus op het einde
toevoegen en goed vermengen

AlphaMix, ons vitaminen-mineralen
supplement, is essentieel voor het toevoegen
van calcium aan de maaltijden. Het bevat alle
voedingsstoffen die een hond nodig heeft voor
een optimale gezondheid, en het zorgt voor
alle belangrijke mineralen en vitaminen.
Voedingsstoffen
Vitamine B12
Jodium
Vitamine D
Calcium
Mangaan
Vitamine B2
Zinc
Vitamine E
Vitamine A
Ijzer
Vitamine B1
Vitamine B5

Bijdragen
100%
99%
95%
95%
91%
89%
89%
88%
88%
87%
87%
79%

OmegaMix, bevat sardine-, koolzaad- en
zonnebloemolie voor een perfecte balans van
omega 3 en 6. Deze oliemix zorgt voor de
kwaliteit van de huid en de vacht, versterkt de
hartfunctie, het immuunsysteem, stimuleert de
eetlust en ondersteunt de gewrichten.
Voedingsstoffen
EPA+DHA
Omega 3
FA saturated
FA poly
Omega 6
Vetten

Bijdragen
97%
43%
34%
31%
31%
24%

INFORMATIE OVER DE INGREDIËNTEN
• Aardappel is een koolhydratenbron zonder
gluten maar kan wel saponines bevatten.
Aardappel bevat wat meer zetmeel in
vergelijking met andere
koolhydratenbronnen.

VOEDINGSINFORMATIE
• Energiedichtheid: 3908 kcal/kg
DM
• Eiwitten: 44 % DM
• Vetten: 20 % DM
• Koolhydraten: 25 % DM
• Ca/P: 2

Het vitaminen-mineralen supplement is essentieel
voor een volledige en evenwichtige dagelijkse portie.
Het niet toevoegen van de aanbevolen hoeveelheden
aan de maaltijden kan leiden tot tekorten bij je
huisdier.

• Courgette behoort tot de groene groenten
en bevat dus weinig zetmeel, ze bevatten
veel wateroplosbare vitamines (vitmaine B
en C) en oplosbare vezels.
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Profiel van Rox
Dierenarts: d'Oultremont
Leeftijd :
Gewicht :
Activiteitsgraad :
Lichaamsbouw :
Energiebehoeften :

16 jaar
35.8 kg
Actief
Ideaal
1321 kcal/dag

Sterilisatie :
Ras :
Voedingsprofiel :

gecastreerd
Amerikaanse akita
Senior

RECEPTEN OP MAAT
Dit recept is speciaal samengesteld voor de
behoeften van [naam van de hond]. Het is dus
perfect samengesteld in functie van gewicht en
conditie. Gebruik dit recept niet voor een andere
hond met andere behoeften. Als je twijfelt,
LOREM IPSUM
raadpleeg dan je dierenarts.

BEWARING

OVERGANGSDIEET
Het veranderen van voeding moet geleidelijk
gebeuren. Vermeng de nieuwe en de gebruikelijke voeding gedurende ongeveer een week.

OPDIENEN

Het voedsel dat je voor je hond bereidt is
ongeveer een week houdbaar in de koelkast. Je
kan ook porties invriezen.

Het voedsel dat je hebt bereid kan warm of
koud worden gegeven, maar zorg ervoor dat het
niet te warm of nog bevroren is!

OPVOLGING EN ADVIES
• U kan grote hoeveelheden koken die u dan
indeelt in dagelijkse porties om ze dan te
bewaren in uw vriezer.

• De mineralen-vitamine en omega 3&6
supplementen zijn essentieel om een
volledig en evenwichtig huishoudelijke
maaltijd te garanderen. Deze supplementen
zijn verkrijgbaar bij uw dierenarts.

Smakelijk Rox !

