
Compleet Vers Vlees voor Honden

totally rawesome!



 Minder en compactere ontlasting

  Rauw vlees sluit perfect aan bij het na-

tuurlijk dieet van je hond. De voeding 

wordt bijna volledig verteerd waardoor er 

minder en compactere ontlasting 

 ontstaat.

 Verbetert de algehele weerstand

  De goede bacteriën in rauw vlees hebben 

een positief effect op de darmflora. 

  Dit ondersteunt de algehele weerstand 

en zorgt ervoor dat voedingsstoffen beter 

worden opgenomen. 

Verbetert de huid- en vachtconditie

  Rauw vlees heeft een positieve invloed 

 op huid en vacht. Problemen van over-

  matig haarverlies, schilfers, rode huid 

of stinkende vacht worden hiermee op 

natuurlijke wijze voorkomen.

 Geen stinkende geur uit de bek

  Rauw vlees bevat weinig tot geen zet-

meel. Zetmeel veroorzaakt tandplak en 

tandsteen. Die veroorzaken weer allerlei 

vervelende kwaaltjes zoals tandvlees-

  ontstekingen en een slechte adem. Met 

rauw vlees bespaar je dus ook nog eens 

op kosten van tandhygiëne en dierenarts 

én kun je je hond weer naar hartenlust 

knuffelen!

 Dichtbij het natuurlijke product

  Rauw vlees bevat geen conserveer-

 middelen, bindmiddelen of smaak-

 makers. Het wordt niet verhit en er 

 worden geen gekke kleurstoffen aan 

 toegevoegd; het is puur rauw!

Natuurlijke voeding
Jij wil toch ook een blije hond die goed in zijn velletje zit? 
Geef hem dan een natuurlijke voeding die zo goed mogelijk 
aansluit bij wat hij nodig heeft! Raw4Dogs is een voeding 
die niet alleen gezond, eerlijk en transparant is, maar die 
ook voldoet aan alle wettelijke richtlijnen en eisen op het 
gebied van voedselveiligheid en kwaliteit. Je weet dus 
zowel wát je voert als waarom je het voert!

Waarom Raw4Dogs? 
Jij wilt toch ook graag weten wat je eet? Dan 

wil je vast ook precies weten wat je je hond te 

eten geeft! Daarnaast gun je hem natuurlijk 

het allerbeste! Wij zijn ervan overtuigd dat 

een mix van vers vlees, botten en organen  de 

meest natuurlijke en daardoor best passende 

vorm van voeding is voor honden. Omdat niet 

iedereen de tijd of de kennis heeft om zelf 

een compleet en verantwoord dieet samen 

te stellen heeft het team van Raw4Dogs dat 

voor je gedaan!

Vraag daarom naar de Raw4Dogs voedingen 

via je dierenspeciaalzaak of neem contact 

met ons op!

Wat is Raw4Dogs? 
Raw4Dogs is een complete vers vlees voeding 

gebaseerd op het natuurlijke dieet van de 

wolf, de voorouder van onze honden. Trans-

parantie en kwaliteit zijn voor ons belangrijke 

speerpunten. Raw4Dogs bevat alleen vlees, 

organen en botten van gezonde dieren die 

geschikt zijn bevonden voor menselijke 

consumptie. De voeding is daarnaast verpakt 

in een transparante verpakking waardoor 

je daadwerkelijk kan zien wat je koopt. 

Bovendien staat op elke verpakking duidelijk 

welke ingrediënten er in welke hoeveelheden 

zijn gebruikt.  

Geen granen & geen verhitting
Plantaardige producten zoals granen zijn voor honden moeilijker te verteren dan dierlijke producten. 
Het spijsverteringsstelsel is hier nu eenmaal niet voor gemaakt. Daar zijn wel oplossingen voor, 
zoals  verhitting, maar wij geloven dat rauw en zo min mogelijk bewerken beter past bij jouw hond. 
Is diepvriezen dan geen bewerking? Jawel, maar bij diepvriezen blijven de voedingsstoffen zoveel 
mogelijk behouden. 

voordelen van rauw  



CHICKEN
Samenstelling: Kip (87%) (bevleesde kippenrug, 

kippenmaag, kippenhart), groentemix (10%) 

(bloemkool, wortel, spinazie), zeewier (1%), zalmolie 

(1%), vitamines, mineralen, cranberry (0,01%).

Analyse: Eiwit 13,7%, Ruwe celstof 0,26%, Vetgehalte 

11,9%, Ruw as 2,3%, Calcium 0,55, Fosfor 0,37.

FISH MIX
Samenstelling: Zalm (57%) (zalmlijven, zalmkoppen), 

hele makreel (15%), hele haring (15%), groentemix 

(10%) (bloemkool, wortel, spinazie), zeewier (1%), 

vitamines, mineralen, cranberry (0,01%).

Analyse: Eiwit 13,3%, Ruwe celstof 0,4%, Vetgehalte 

17%, Ruw as: 3%, Calcium 0,66, Fosfor 0,46.

LAMB
Samenstelling: Lam (87%) (lamspens, lamsor-

ganen, lamsvlees, bevleesde lamsribben, lamsvet), 

groentemix (10%) (bloemkool, wortel, spinazie), 

zeewier (1%), zalmolie (1%), vitamines, mineralen, 

cranberry (0,01%).

Analyse: Eiwit 14,2%, Ruwe celstof 0,3%, Vetgehalte 

15%, Ruw as 2,1%, Calcium 0,69, Fosfor 0,41. 

BEEF & CHICKEN
Samenstelling: Rund (45%) (bevleesd runderbot,, 

runderpens, runderhart), Kip (42%) (bevleesde 

kippenrug), groentemix (10%) (bloemkool, wortel, 

spinazie), zeewier (1%), zalmolie (1%), vitamines, 

mineralen, cranberry (0,01%).

Analyse: Eiwit 13,9%, Ruwe celstof 0,4%, Vetgehalte 

13,4%, Ruw as 2,7%, Calcium 0,58, Fosfor 0,37.  

GAME MIX
Samenstelling: Fazant (37%) (bevleesd fazanten-

karkas, fazantenorganen), haas (30%) (bevleesd

hazenkarkas, hazenorganen), hert (20%) (gemalen 

hertenvlees), groentemix (10%) (bloemkool, wortel, 

spinazie), zeewier (1%), zalmolie (1%), vitamines, 

mineralen, cranberry (0,01%).

Analyse: Eiwit 16,5%, Ruwe celstof 0,37%, Vetgehalte 

11%, Ruw as 2,8%, Calcium 0,90, Fosfor 0,55.

BARF 5 MIX
Samenstelling: Kip (22%) (bevleesde kippenrug), 

zalm (20%) (zalmlijven), eend (20%) (bevleesde 

eendenrug), lam (15%) (lamsorganen), rund (10%) 

(runderhart),  groentemix (10%) (bloemkool, wortel, 

spinazie), zeewier (1%), zalmolie (1%), vitamines, 

mineralen, cranberry (0,01%).

Analyse: Eiwit 13,7%, Ruwe celstof 0,26%, Vetgehalte 

14,5%, Ruw as 3%, Calcium 0,70, Fosfor 0,46.

Samenstelling & Analyse Assortiment raw4dogs
Het Raw4Dogs assortiment bestaat uit zes verschillende rauwe voedingen waarbij elke 

variant afzonderlijk compleet is. Afwisselen is dus niet per se nodig, maar zorgt wel voor 

een gevarieerder voedingspatroon!  

 Chicken Fish Mix

 Lamb Beef & Chicken

 Game Mix Barf 5 Mix 

Raw4Dogs is verkrijgbaar in handige worsten van 450 gram of 1,5 kilogram die afwisselend 

gevoerd kunnen worden.



Voedingsadvies

Puppy’s Volwassen honden Actieve, drachtige 

en zogende honden

40-60 gram per kilo 

lichaamsgewicht per 

dag verdeeld over 

3-4 maaltijden.

20-30 gram per kilo 

lichaamsgewicht per 

dag verdeeld over 

1-2 maaltijden. 

30-40 gram per kilo 

lichaamsgewicht per 

dag verdeeld over 

1-2 maaltijden. 

Let op: Dit advies is een richtlijn. Wijk hier vanaf wanneer de voedingsconditie van je 

hond hierom vraagt! Bij twijfel kun je altijd even contact met ons opnemen voor een 

passend advies.

Hygiëne en bewaren
De voeding is rauw en onbewerkt. Bewaar het daarom  in de diepvries bij minimaal -18º C. 

Na het ontdooien is de voeding nog maximaal 2 dagen houdbaar in de koeling. 

Rauwe voeding bevat van nature verschillende bacteriën. Het is daarom belangrijk om 

een aantal hygiëneadviezen in acht te nemen met betrekking tot rauw vlees. Tips hierover

vind je terug op onze website: www.Raw4Dogs.nl

raw4dogs voor mij?
Wil jij graag vers vlees aan je hond voeren 

maar heb je niet de kennis in huis of de tijd 

om zelf samen te stellen? Wil jij exact weten 

wat je voert, omdat je een allergische of kies-

keurige hond hebt of gewoon omdat je van 

transparantie houdt? Dan is Raw4Dogs voor 

jou (en je hond)!

Ook tijdens het afspenen van pups en bij 

honden met medische klachten zoals huid- 

en vachtproblemen of een verminderde 

weerstand biedt Raw4Dogs uitkomst. Vraag 

hierover advies bij je verkooppunt of neem 

contact met ons op!

Hoe voer je Raw4Dogs?
Het enige wat je hoeft te doen is de voeding 

te ontdooien in de koelkast (pas wel op met 

lekvocht) en deze vlak voor het voeren even 

op kamertemperatuur te laten komen. That’s it.

Wanneer je hond nog nooit rauwe voeding 

heeft gegeten kan het zijn dat hij de eerste 

dagen wat dunnere ontlasting heeft doordat 

zijn spijsvertering moet wennen. Dit is volkomen 

normaal en komt vanzelf goed! Loop je dit 

risico liever niet? Dan kan je de voeding de 

eerste 2-3 dagen even onderdompelen in 

kokend water, bijvoorbeeld met behulp van 

een zeef of vergiet. Daarna alleen nog even 

goed doorroeren, af laten koelen en dan; 

smullen maar!

Gegarandeerde kwaliteit
Doordat onze ingrediëntenlijst volledig transparant is, 
heb je de zekerheid van een gegarandeerde, vaste kwaliteit 
en samenstelling. Ook wanneer een bepaalde grondstof 
schaars is!

Waarom niet verhitten in de 
magnetron?
Rauwe botten kunnen na verhitting gaan 
splinteren en hierdoor  inwendige schade 
aanrichten. Niet doen dus!



Zoek je een verkooppunt of heb je een vraag? 

Kijk dan op www.Raw4Dogs.nl of 

neem contact op via info@Raw4Dogs.nl. 

Bellen mag uiteraard ook! We zijn bereikbaar tijdens 

kantooruren op telefoonnummer: (0031) (0)85-0403500.

Volg ons! 

www.facebook.com/Raw4DogsNL                www.instagram.com/Raw4DogsNL               www.twitter.com/Raw4DogsNL


