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1. Mera Finest fit 
Om ervoor te zorgen dat uw kat zijn opwindende en gezonde uitdagingen kan aangaan voor zijn 

opwindende uitdagingen, moet u aandacht besteden aan een soortgeschikt en holistisch 

voedingsconcept bij het selecteren van voer. 

De beste pasvorm van MERA zijn onze familierecepten voor een gezond dieet van uw kat. Met veel 

vers vlees van pluimvee en hoogwaardige ingrediënten zorgen onze recepten met de beste pasvorm 

voor maximale acceptatie en optimale all-round verzorging. 

Het soortspecifieke en holistische voedingsconcept 

Geen kat is zoals de ander. Daarom hebben wij het perfecte voedingsconcept voor de speciale 

behoeften van uw kat met de beste pasvorm van MERA. Met individuele formules volgens levensfase 

- van de kattenjongen tot de senior, na een castratie, met voedselintoleranties, met huid- en 

vachtproblemen en ook voor grote kattenrassen zoals bijvoorbeeld de Maine Coon. 

MERA finest fit – de optimale all-round verzorging 

Met onze voedingsdeskundigen hebben we de premium food MERA-beste pasvorm voor katten 

ontwikkeld. De speciale recepten met vers vlees en geselecteerde vitaminen en mineralen zorgen 

voor optimale all-round verzorging van je favoriet. Alle recepten van de beste recepten van MERA 

worden regelmatig getest op hun hoge kwaliteit. 

 

 

Hoogwaardige 

ingrediënten met de 

hoogste acceptatie 

Het welzijn van uw 

favoriet is erg belangrijk 

voor ons. Daarom past 

MERA het beste op 

hoogwaardige 

ingrediënten met 

geselecteerde vitaminen 

en mineralen. 

 

Holistisch 

voedingsconcept 

Het optimale 

voedingsconcept voor de 

meest uiteenlopende 

behoeften - van de 

kattenjongen tot de senior. 

Verkrijgbaar als droogvoer, 

natvoer of snack. 

Bij MERA finest fit onthouden we ons expres van exotische vleesbronnen, suiker, soja, 

smaakversterkers en het gebruik van kleurstoffen, smaakstoffen en conserveermiddelen. 

1.1 Kitten 
Volledige voeding voor opgroeiende katten 

finest fit ondersteunt de individuele behoeften van uw jonge kat. De speciaal 

ontwikkelde receptuur met vers vlees en andere waardevolle bestanddelen vormt 

een optimale volledige verzorging. 

Analytische componenten: Proteïne 38%, vetgehalte 20%, ruwe celstof 2,5%, ruwe 

as 7,5%, calcium 1,35%, fosfor 1,05%, natrium 0,5%, magnesium 0,09%. 
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Toevoegingsmiddelen per kg: Voedingsfysiologische ingrediënten: Vitamine A 20.000IE, vitamine D3 

1.600IE, vitamine E 400mg, vitamine C 200mg, taurine 2.000mg, koper (als koper-II-sulfaat, 

pentahydraat) 15mg, zink (als zinksulfaat, monohydraat) 100mg, zink (als glycine-zinkchelaat, 

hydraat) 60mg, ijzer (als ijzer-(II)-sulfaat, monohydraat) 250mg, mangaan (als mangaan-(II)-sulfaat, 

monohydraat) 30mg, jodium (als calciumjodaat, watervrij) 2mg, selenium (als natriumseleniet) 

0,35mg. 

Technologische toevoegingsmiddelen: Antioxidant. 

Samenstelling: Gevogelteproteïne (33,5%, deels gedroogd en gehydrolyseerd), rijst (18%), vers vlees 

van gevogelte (15%), maisgluten, gevogeltevet, droge bietenpulp (2,5%), lijnzaad (2%), zalmolie 

(1,6%), lignocellulose (1,4%), zonnebloemolie (1,1%), leverhydrolysaat (1%, gedroogd), biergist 

(gedroogd), rundercolostrum (0,5%, rijk aan immuunglobulinen), natriumchloride, kaliumchloride, 

cichorei-inuline (0,2%), gistcelwanden (gedroogd, = 0,042% bèta-glucanen en 0,038% mannan- * elk 

0,03%, gedroogd. 

Deze complete voeding wordt over het algemeen droog gevoerd. 

Let erop dat uw kat altijd over vers water kan beschikken. 

Energiegehalte: Omzetbare energie (volgens FEDIAF, 2016) 17,15 MJ/kg. De aanbevolen gegevens 

zijn richtwaarden per dag, die moeten worden aangepast aan externe invloeden en gegevens van de 

kat.  

Geproduceerd in Duitsland. 

Koel en droog opslaan. 

1.2 Kitten natvoer 
Volledige voeding voor opgroeiende katten 

finest fit ondersteunt de individuele behoeften van uw jonge kat. De speciaal 

ontwikkelde receptuur met vers vlees en andere waardevolle bestanddelen vormt 

een optimale volledige verzorging. 

Our family recipe for appropriate nutrition 

Gently steam-cooked 

With inulin to build up a stable intestinal flora 

With lots of fresh poultry  

Made in Germany 

1.3 Creamy Bits kitten 
Aanvullend voermiddel voor jonge katjes. 

De op behoefte afgestemde en heerlijke snack voor uw jonge kat. 

Analytische componenten: Proteïne 30%, vetgehalte 20%, ruwe celstof 3,5%, ruwe as 

5%. 

 

Additieven per kg: Voedingsfysiologische ingrediënten: Vitamine A 5.000IE, vitamine D 

500IE, vitamine E 50mg, taurine 1.000mg. 
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Technologische toevoegingsmiddelen: Anti oxidant. 

Samenstelling: Tarwemeel, gevogelteproteïne (20%, deels gedroogd en gehydrolyseerd), 

zonnebloemolie, tarwegluten, rijst, tarwezemelen, yoghurtpoeder (4%), poedercellulose, vet van 

gevogelte. 

Voeradvies: Als snack als aanvulling op het hoofdvoer. Reducering van hoeveelheid hoofdvoer naar 

behoefte. Geadviseerd wordt een hoeveelheid van maximaal 12 stuks per dag. 

Niet geschikt als enig voermiddel. Na het openen binnen 4 weken gebruiken. Koel en droog 

bewaren.  

 

Let erop dat uw kat altijd over vers water kan beschikken. 

 

Geproduceerd in Duitsland. 

Zonder lok- en conserveringsmiddelen." 

1.4 Indoor voor volwassen huiskat 
Volledige voeding voor volwassen katten 

finest fit ondersteunt de individuele behoeften van uw huiskat. De speciaal 

ontwikkelde receptuur met vers vlees en andere waardevolle bestanddelen vormt 

een optimale volledige verzorging. 

Analytische componenten: Proteïne 34%, vetgehalte 14%, ruwe celstof 4%, ruwe as 

7,5%, calcium 1,25%, fosfor 0,95%, natrium 0,7%, magnesium 0,1%. 

Toevoegingsmiddelen per kg: Voedingsfysiologische ingrediënten: Vitamine A 20.000 

IE, vitamine D3 1.600 IE, vitamine E 400mg, vitamine C 200mg, taurine 2.000mg, 

koper (als koper-II-sulfaat, pentahydraat) 15mg, zink (als zinksulfaat, monohydraat) 100mg, zink (als 

glycine-zinkchelaat, hydraat) 60mg, ijze r (als ijzer-(II)-sulfaat, monohydraat) 250mg, mangaan (als 

mangaan-(II)-sulfaat, monohydraat) 30mg, jodium (als calciumjodaat, watervrij) 2mg, selenium (als 

natriumseleniet) 0,35mg. 

Technologische toevoegingsmiddelen: Antioxidant. 

Samenstelling: Gevogelteproteïne (25,5%, deels gedroogd en gehydrolyseerd), rijst (25%), vers vlees 

van gevogelte (15%), maisgluten, gevogeltevet, lignocellulose (3,5%), droge bietenpulp (3,5%), 

lijnzaad (2%), leverhydrolysaat (1%, gedroogd), natriumchloride, zalmolie (0,8%), zonnebloemolie 

(0,5%), kaliumchloride, calciumsulfaat (watervrij), cichorei-inuline (0,2%), gistcelwanden (gedroogd, = 

0,042% bèta-glucanen en 0,038% mannan-oligosacchariden), framboos*, braam*, blauwe bosbes*, 

Yucca schidigera-poeder. 

* elk 0,03%, gedroogd. 

Deze complete voeding wordt over het algemeen droog gevoerd. 

Let erop dat uw kat altijd over vers water kan beschikken. 
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Energiegehalte: Omzetbare energie (volgens FEDIAF, 2016) 15,50 MJ/kg. De aanbevolen gegevens 

zijn richtwaarden per dag, die moeten worden aangepast aan externe invloeden en gegevens van de 

kat.  

Geproduceerd in Duitsland. 

Koel en droog opslaan." 

1.5 Indoor natvoer voor volwassen huiskat 
Volledige voeding voor volwassen katten 

finest fit ondersteunt de individuele behoeften van uw huiskat. De speciaal 

ontwikkelde receptuur met vers vlees en andere waardevolle bestanddelen vormt 

een optimale volledige verzorging. 

Our family recipe for appropriate nutrition 

Gently steam-cooked 

With inulin to build up a stable intestinal flora 

With lots of fresh poultry 

Made in Germany 

1.6 Creamy bits indoor voor volwassen huiskat 
Aanvullend voermiddel voor volwassen katten. 

De op behoefte afgestemde en heerlijke snack voor uw huiskat. 

Analytische componenten: Proteïne 30%, vetgehalte 20%, ruwe celstof 5,5%, 

ruwe as 4%. 

Additieven per kg: Voedingsfysiologische ingrediënten: Vitamine A 5.000IE, 

vitamine D 500IE, vitamine E 50mg, taurine 1.000mg. 

Technologische toevoegingsmiddelen: Antioxidant. 

Samenstelling: Gevogelteproteïne (23%, deels gedroogd en gehydrolyseerd), 

tarwemeel, zonnebloemolie, tarwegluten, gerstemoutmeel (10%), rijst, lignocellulose (4%), 

poedercellulose, vet van gevogelte. 

Voeradvies: Als snack als aanvulling op het hoofdvoer. Reducering van hoeveelheid hoofdvoer naar 

behoefte. Geadviseerd wordt een hoeveelheid van maximaal 12 stuks per dag. Niet geschik t als enig 

voermiddel. Na het openen binnen 4 weken gebruiken. Koel en droog bewaren.  

Let erop dat uw kat altijd over vers water kan beschikken. 

Geproduceerd in Duitsland. 

Zonder lok- en conserveringsmiddelen." 

1.7 Outdoor voor uw vrijlopende kat 
Volledige voeding voor volwassen katten 
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finest fit ondersteunt de individuele behoeften van uw vrijlopende kat. De 

speciaal ontwikkelde receptuur met vers vlees en andere waardevolle 

bestanddelen vormt een optimale v olledige verzorging. 

Analytische componenten: Proteïne 30%, vetgehalte 18%, ruwe celstof 3,5%, 

ruwe as 7,2%, calcium 1,2%, fosfor 0,95%, natrium 0,55%, magnesium 0,08%. 

Toevoegingsmiddelen per kg: Voedingsfysiologische ingrediënten: Vitamine 

A 20.000 IE, vitamine D3 1.600 IE, vitamine E 400mg, vitamine C 200mg, 

taurine 2.000mg, koper (als koper-II-sulfaat, pentahydraat) 15mg, zink (als 

zinksulfaat, monohydraat) 100mg, zink (als glycine-zinkchelaat, hydraat) 

60mg, ijzer (als ijzer-(II)-sulfaat, monohydraat) 250mg, mangaan (als 

mangaan-(II)-sulfaat, monohydraat) 30mg, jodium (als calciumjodaat, 

watervrij) 2mg, selenium (als natriumseleniet) 0,35mg. 

Technologische toevoegingsmiddelen: Antioxidant. 

Samenstelling: Rijst (26%), gevogelteproteïne (25,5%, deels gedroogd en gehydrolyseerd), vers vlees 

van gevogelte (15%), maisgluten, gevogeltevet, droge bietenpulp (3,5%), lignocellulose (3%), lijnzaad 

(2%), zalmolie (1,5%), leverhydrolysaat (1%, gedroogd), zonnebloemolie (1%), natriumchloride, 

kaliumchloride, monocalciumfosfaat, calciumsulfaat (watervrij), cichorei-inuline (0,2%), 

gistcelwanden (gedroogd, = 0,042% bèta-glucanen en 0,038% mannan-oligosacchariden), framboos*, 

braam*, blauwe bosbes*, Yucca schidigera-poeder, glucosamine uit dierlijk weefsel (0,02%), 

chondroïtinesulfaat (0,01%).  

* elk 0,03%, gedroogd. 

Deze complete voeding wordt over het algemeen droog gevoerd. 

Let erop dat uw kat altijd over vers water kan beschikken. 

Energiegehalte: Omzetbare energie (volgens FEDIAF, 2016) 16,30 MJ/kg. De aanbevolen gegevens 

zijn richtwaarden per dag, die moeten worden aangepast aan externe invloeden en gegevens van de 

kat.  

Geproduceerd in Duitsland. 

Koel en droog opslaan. 

1.8 Outdoor natvoer voor uw vrijlopende kat 
Volledige voeding voor volwassen katten 

finest fit ondersteunt de individuele behoeften van uw vrijlopende kat. De speciaal 

ontwikkelde receptuur met vers vlees en andere waardevolle bestanddelen vormt 

een optimale volledige verzorging.Our family recipe for appropriate nutrition 

Gently steam-cooked 

With inulin to build up a stable intestinal flora 

With lots of fresh poultry 

Made in Germany 

 Analytical constituents: Protein 10.5%, fat content 6%, raw fibre 0.6%, crude ash 

2.2%, moisture 80%.  
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Additives per kg: nutritional additives:Vitamin D3 200 IE., zinc (as zinc sulphate, monohydrate), 

25mg, manganese (as manganese-II-sulphate, monohydrate) 1.4mg, copper (as copper-II-sulphate, 

pentahydrate) 1mg, iodine (as calcium iodate, anhydrous) 0.75mg, taurine 500mg." 

"Composition: Chicken (70% consisting of chicken heart, chicken meat, chicken liver, chicken 

stomach, chicken neck),  

26.2% stock, 1% minerals, 0.5% raspberries, 0.5% blackberries, 0.5% blueberries, 0.5% inulin, 0.3% 

cellulose, 0.2% green lipped mussel extract, 0.1% salmon oil, 0.1% sunflower oil, 0.1% brewer's 

yeast." 

Feeding suggestion: Serve at room temperature, store in a cool and dry place. 

 

Made in Germany. 

No colourants or preservatives. 

1.9 Creamy bits outdoor voor uw vrijlopende kat 
Aanvullend voermiddel voor volwassen katten. 

De op behoefte afgestemde en heerlijke snack voor uw vrijloper. 

Analytische componenten: Proteïne 30%, vetgehalte 20%, ruwe celstof 3,5%, 

ruwe as 5%. 

Additieven per kg: Voedingsfysiologische ingrediënten: Vitamine A 5.000IE, 

vitamine D 500IE, vitamine E 50mg, taurine 1.000mg. 

Technologische toevoegingsmiddelen: Antioxidant. 

Samenstelling: Tarwemeel, zonnebloemolie, tarwegluten, gevogeltepr oteïne 

(deels gedroogd en gehydrolyseerd), rijst, tarwezemelen, kaantjesmeel (4% rund, 2% varken), 

poedercellulose, vet van gevogelte, glucosamine uit dierlijk weefsel (0,02%), chodroïtinesulfaat 

(0,01%). 

Voeradvies: Als snack als aanvulling op het hoofdvoer. Reducering van hoeveelheid hoofdvoer naar 

behoefte. Geadviseerd wordt een hoeveelheid van maximaal 12 stuks per dag. Niet geschikt als enig 

voermiddel. Na het openen binnen 4 weken gebruiken. Koel en droog bewaren.  

Let erop dat uw kat altijd over vers water kan beschikken. 

Geproduceerd in Duitsland. 

Zonder lok- en conserveringsmiddelen." 

1.10 Senior 8+ voor volgroeide kat vanaf 8 jaar 
Volledige voeding voor volgroeide katten vanaf 8 jaar 

finest fit ondersteunt de individuele behoeften van uw grijze eminentie. De 

speciaal ontwikkelde receptuur met vers vlees en andere waardevolle 

bestanddelen vormt een optimale volledige verzorging. 

Analytische componenten: Proteïne 29%, vetgehalte 14%, ruwe celstof 5%, ruwe 

as 6%, calcium 0,82%, fosfor 0,68%, natrium 0,5%, magnesium  0,08%. 
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Toevoegingsmiddelen per kg: Voedingsfysiologische ingrediënten: Vitamine A 24.000IE, vitamine D3 

1.600IE, vitamine E 600mg, vitamine C 400mg, taurine 2.000mg, koper (als koper-II-sulfaat, 

pentahydraat) 15mg, zink (als zinksulfaat, monohydraat) 100mg, zink (als glycine-zinkchelaat, 

hydraat) 60mg, ijzer (als ijzer-(II)-sulfaat, monohydraat) 250mg, mangaan (als mangaan-(II)-sulfaat, 

monohydraat) 30mg, jodium (als calciumjodaat, watervrij) 2mg, selenium (als natriumseleniet) 

0,35mg. 

Technologische toevoegingsmiddelen: Antioxidant. 

Samenstelling: Rijst (30%), gevogelteproteïne (18%, deels gedroogd en gehydrolyseerd), vers vlees 

van gevogelte (15%), maisgluten, gevogeltevet, lignocellulose (4,4%), droge bietenpulp (3,5%), 

lijnzaad (2%), zalmolie (1%), leverhydrolysaat (1%, gedroogd), zonnebloemolie (0,7%), 

natriumchloride, kaliumchloride, calciumcarbonaat, cichorei-inuline (0,2%), Psylliumschillen (0,2%), 

gistcelwanden (gedroogd, = 0,042% bèta-glucanen en 0,038% mannan-oligosacchariden), 

glucosamine uit dierlijk weefsel (0,04%), framboos*, braam*, blauwe bosbes*, chondroïtinesulfaat 

(0,02%), druivendroesem (0,02%), Yucca schidigera-poeder, hopextract (0,01%). 

* elk 0,03%, gedroogd 

Deze complete voeding wordt over het algemeen droog gevoerd. 

Let erop dat uw kat altijd over vers water kan beschikken. 

Energiegehalte: Omzetbare energie (volgens FEDIAF, 2016) 15,45 MJ/kg. De aanbevolen gegevens 

zijn richtwaarden per dag, die moeten worden aangepast aan externe invloeden en gegevens van de 

kat.  

Geproduceerd in Duitsland. 

Koel en droog opslaan. 

1.11 Senior 8+ natvoer 
Volledige voeding voor volgroeide katten vanaf 8 jaar 

finest fit ondersteunt de individuele behoeften van uw grijze eminentie. De speciaal 

ontwikkelde receptuur met vers vlees en andere waardevolle bestanddelen vormt een 

optimale volledige verzorging. 

Our family recipe for appropriate nutrition 

Gently steam-cooked 

With inulin to build up a stable intestinal flora 

With lots of fresh poultry 

Made in Germany 

Analytical constituents: Protein 10.1%, fat content 5.6%, raw fibre 0.6%, crude ash 2.4%, moisture 

81%. 

Additives per kg: nutritional additives:Vitamin D3 200 IE., zinc (as zinc sulphate, monohydrate), 

25mg, manganese (as manganese-II-sulphate, monohydrate) 1.4mg, copper (as copper-II-sulphate, 

pentahydrate) 1mg, iodine (as calcium iodate, anhydrous) 0.75mg, taurine 500mg." 

"Composition: Chicken (68% consisting of chicken heart, chicken meat, chicken liver, chicken 

stomach),  

28.1% stock, 1% minerals, 0.5% raspberries, 0.5% blackberries, 0.5% blueberries, 0.5% inulin, 0.3% 
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cellulose, 0.2% green lipped mussel extract, 0.1% salmon oil, 0.1% sunflower oil, 0.1% brewer's yeast, 

0.1% psyllium husks." 

Feeding suggestion: Serve at room temperature, store in a cool and dry place. 

Made in Germany. 

No colourants or preservatives. 

1.12 Creamy bits senior 8+ 
Aanvullend voermiddel voor volgroeide katten vanaf 8 jaar. 

De op behoefte afgestemde en heerlijke snack voor uw grijze eminentie. 

Analytische componenten: Proteïne 30%, vetgehalte 20%, ruwe celstof 3,5%, ruwe 

as 4,5%. 

Additieven per kg: Voedingsfysiologische ingrediënten: Vitamine A 5.000IE, 

vitamine D 500IE, vitamine E 50mg, taurine 1.000mg. 

Technologische toevoegingsmiddelen: Antioxidant. 

Samenstelling: Tarwemeel, kalkoenproteïne (16%, gedroogd), zonnebloemolie, tarwegluten, rijst, 

tarwezemelen, proteïne van gevogelte (deels gedroogd en gehydrolyseerd). Poedercellulose, vet van 

gevogelte, glucosamine uit dierlijk weefsel (0,02%), chodroïtinesulfaat (0,01%), druivenpitmeel 

(0,01%). 

Voeradvies: Als snack als aanvulling op het hoofdvoer. Reducering van hoeveelheid hoofdvoer naar 

behoefte. Geadviseerd wordt een hoeveelheid van maximaal 12 stuks per dag. Niet geschikt als enig 

voermiddel. Na het openen binnen 4 weken gebruiken. Koel en droog bewaren.  

Let erop dat uw kat altijd over vers water kan beschikken. 

Geproduceerd in Duitsland. 

Zonder lok- en conserveringsmiddelen." 

1.13 Sterilized voor gecastreerde en gesteriliseerde katten 
Volledige voeding voor volwassen katten 

finest fit ondersteunt de individuele behoeften van uw gecastreerde en 

gesteriliseerde kat. De speciaal ontwikkelde receptuur met vers vlees en andere 

waardevolle bestanddelen vormt een optimale volledige verzorging. 

Analytische componenten: Proteïne 38%, vetgehalte 11%, ruwe celstof 6%, ruwe 

as 7,5%, calcium 1,3%, fosfor 1%, natrium 0,6%, magnesium 0,09%. 

Toevoegingsmiddelen per kg: Voedingsfysiologische ingrediënten: Vitamine A 

20.000 IE, vitamine D3 1.600 IE, vitamine E 400mg, vitamine C 200mg, L-carnitine 

100mg, taurine 2.000mg, koper (als koper-II-sulfaat, pentahydraat) 15mg, zink 

(als zinksulfaat, monohydraat) 100mg, zink (als glycine-zinkchelaat, hydraat) 60mg, ijzer (als ijzer-(II)-

sulfaat, monohydraat) 250mg, mangaan (als mangaan-(II)-sulfaat, monohydraat) 30mg, jodium (als 

calciumjodaat, watervrij) 2mg, selenium (als natriumseleniet) 0,35mg. 

Technologische toevoegingsmiddelen: Antioxidant. 
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Samenstelling: Gevogelteproteïne (31%, deels gedroogd en gehydrolyseerd), rijst (22%), vers vlees 

van gevogelte  (15%), maisgluten, lignocellulose (5,5%), droge bietenpulp (3%), gevogeltevet, lijnzaad 

(1,5%), leverhydrolysaat (1%, gedroogd), natriumchloride, zalmolie (0,4%), kaliumchloride, 

zonnebloemolie (0,25%), cichorei-inuline (0,2%), Psylliumschillen (0,2%), gistcelwanden (gedroogd, = 

0,042% bèta-glucanen en 0,038% mannan-oligosacchariden), calciumsulfaat (watervrij), cranberries 

(0,1%), Yucca schidigera-poeder, glucosamine (0,02%), chondroïtinesulfaat (0,01%), 

Deze complete voeding wordt over het algemeen droog gevoerd. 

Let erop dat uw kat altijd over vers water kan beschikken. 

Energiegehalte: Omzetbare energie (volgens FEDIAF, 2016) 14,70 MJ/kg. De aanbevolen gegevens 

zijn richtwaarden per dag, die moeten worden aangepast aan externe invloeden en gegevens van de 

kat.  

Geproduceerd in Duitsland. 

Koel en droog opslaan 

1.14 Sterilized natvoer voor gecastreerde en gesteriliseerde katten 
Volledige voeding voor volwassen katten 

finest fit ondersteunt de individuele behoeften van uw gecastreerde en 

gesteriliseerde kat. De speciaal ontwikkelde receptuur met vers vlees en andere 

waardevolle bestanddelen vormt een optimale volledige verzorging. 

Our family recipe for appropriate nutrition 

Gently steam-cooked 

With inulin to build up a stable intestinal flora 

With lots of fresh poultry 

Made in Germany 

Analytical constituents: Protein 10%, fat content 4.5%, raw fibre 0.8%, crude ash 2.3%, moisture 

81%. 

Additives per kg: nutritional additives: 

Vitamin D3 200 IE., zinc (as zinc sulphate, monohydrate), 25mg, manganese (as manganese-II-

sulphate, monohydrate) 1.4mg, copper (as copper-II-sulphate, pentahydrate) 1mg, iodine (as calcium 

iodate, anhydrous) 0.75mg, L-carnitine 200mg, taurine 500mg." 

"Composition: Chicken (67% consisting of chicken heart, chicken meat, chicken liver, chicken 

stomach, chicken neck),  

29.8% stock, 1% minerals, 1% cranberries, 0.5% inulin, 0.3% cellulose, 0.2% green lipped mussel 

extract, 0.1% salmon oil, 0.1% sunflower oil, 0.1% brewer's yeast." 

Feeding suggestion: Serve at room temperature, store in a cool and dry place. 

 

Made in Germany. 

No colourants or preservatives. 
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1.15 Creamy bits sterilized 
Aanvullend voermiddel voor volwassen katten.  

De op behoefte afgestemde en heerlijke snack voor uw gecastreerde en 

gesteriliseerde kat. 

1.16 Sensitive Stomach voor gevoelige katten 
Volledige voeding voor volwassen katten 
finest fit ondersteunt de individuele behoeften van uw gevoelige kat. De speciaal 
ontwikkelde receptuur met vers vlees en andere waardevolle bestanddelen 
vormt een optimale volledige verzorging. 
Analytische componenten: Proteïne 32%, vetgehalte 15%, ruwe celstof 3%, ruwe as 7,5%, calcium 
1,28%, fosfor 1%, natrium 0,6%, magnesium 0,09%. 
Toevoegingsmiddelen per kg: Voedingsfysiologische ingrediënten: Vitamine A 
20.000IE, vitamine D3 1.600IE, vitamine E 400mg, vitamine C 200mg, taurine 
2.000mg, koper (als koper-II-sulfaat, pentahydraat) 15mg, zink (als zinksulfaat, 
monohydraat) 100mg, zink (als glycine-zinkchelaat, hydraat) 60mg, ijzer (als 
ijzer-(II)-sulfaat, monohydraat) 250mg, mangaan (als mangaan-(II)-sulfaat, 
monohydraat) 30mg, jodium (als calciumjodaat, watervrij) 2mg, selenium (als 
natriumseleniet) 0,35mg. 
Technologische toevoegingsmiddelen: Antioxidant. 
Samenstelling: Kipproteïne (32,5%, deels gedroogd en gehydrolyseerd), rijst 
(32%), vers kippenvlees (15%), eipoeder (4%), kippenvet, droge bietenpulp 
(2,5%), lignocellulose (2%), lijnzaad (2%), leverhydrolysaat (1%, gedroogd), 
zalmolie (0,8%), natriumchloride, zonnebloemolie (0,5%), kaliumchloride, 
cichorei-inuline (0,2%), calciumsulfaat), Psylliumschillen (0,2%), gistcelwanden (gedroogd, = 0,042% 
bèta-glucanen en 0,038% mannan-oligosacchariden), kamillebloesem (0,1%), Yucca schidigera-
poeder. 
Deze complete voeding wordt over het algemeen droog gevoerd. 
Let erop dat uw kat altijd over vers water kan b eschikken. 
Energiegehalte: Omzetbare energie (volgens FEDIAF, 2016) 15,90 MJ/kg. De aanbevolen gegevens 
zijn richtwaarden per dag, die moeten worden aangepast aan externe invloeden en gegevens van de 
kat.  
Geproduceerd in Duitsland. 
Koel en droog opslaan 

1.17 Natvoer sensitive stomach 
Volledige voeding voor volwassen katten 

finest fit ondersteunt de individuele behoeften van uw gevoelige kat. De speciaal 

ontwikkelde receptuur met vers vlees en andere waardevolle bestanddelen vormt een 

optimale volledige verzorging. 

Our family recipe for appropriate nutrition 

Gently steam-cooked 

With inulin to build up a stable intestinal flora 

With lots of fresh poultry 

Made in Germany  

Analytical constituents: Protein 10.3%, fat content 5.6%, raw fibre 0.5%, crude ash 2.4%, moisture 

80%. 
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Additives per kg: nutritional additives:Vitamin D3 200 IE., zinc (as zinc sulphate, monohydrate), 

25mg, manganese (as manganese-II-sulphate, monohydrate) 1.4mg, copper (as copper-II-sulphate, 

pentahydrate) 1mg, iodine (as calcium iodate, anhydrous) 0.75mg, taurine 500mg." 

"Composition: Chicken (70% consisting of chicken heart, chicken meat, chicken liver, chicken 

stomach, chicken neck),  

27.7% stock, 1% minerals, 0.5% camomile, 0.5% inulin 0.1% salmon oil, 0.1% sunflower oil, 0.1% 

brewer's yeast." 

Feeding suggestion: Serve at room temperature, store in a cool and dry place. 

Made in Germany. 

No colourants or preservatives. 

1.18 Creamy bits sensitive stomach 
Aanvullend voermiddel voor volwassen katten. 

De op behoefte afgestemde en heerlijke snack voor uw gevoelige kat. 

Analytische componenten: Proteïne 30%, vetgehalte 20%, ruwe celstof 3,5%, ruwe 

as 6%. 

Additieven per kg: Voedingsfysiologische ingrediënten: Vitamine A 5.000IE, vitamine 

D 500IE, vitamine E 50mg, taurine 1.000mg, biotine 200mcg. 

Technologische toevoegingsmiddelen: Antioxidant. 

Samenstelling: Lamsproteïne (20%, gedroogd), tarwemeel, tarwegluten, 

zonnebloemolie, rijst (14%), tarwezemelen, gevogelteproteïne (deels gedroogd en gehydrolyseerd), 

poedercellulose, vet van Voeradvies: Als snack als aanvulling op het hoofdvoer. Reducering van 

hoeveelheid hoofdvoer naar behoefte. Geadviseerd wordt een hoeveelheid van maximaal 12 stuks 

per dag. Niet geschikt als enig voermiddel. Na het openen binnen 4 weken gebruiken. Koel en droog 

bewaren.  

Let erop dat uw kat altijd over vers water kan beschikken. 

Geproduceerd in Duitsland. 

Zonder lok- en conserveringsmiddelen. 

1.19 Hair and skin voor uw veeleisende kat 
Volledige voeding voor volwassen katten 

finest fit ondersteunt de individuele behoeften van uw veeleisende kat. De 

speciaal ontwikkelde receptuur met vers vlees en andere waardevolle 

bestanddelen vormt een optimale volledige verzorging. 

Analytische componenten: Proteïne 28%, vetgehalte 14,5%, ruwe celstof 4%, 

ruwe as 7,5%, calcium 1,18%, fosfor 0,93%, natrium 0,55%, magnesium 0,09%, 

omega-6 vetzuren 2,7%, omega-3 vetzuren 1,3%. 

Toevoegingsmiddelen per kg: Voedingsfysiologische ingrediënten: Vitamine A 

22.000 IE, vitamine D3 1.600 IE, vitamine E 600mg, vitamine C 200mg, taurine 

2.000mg, biotine 2000 mcg, koper (als koper-II-sulfaat, pentahydraat) 15mg, zink 

(als zinksulfaat, monohydraat) 100mg, zink (als glycine-zinkchelaat, hydraat) 
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60mg, ijzer (als ijzer-(II)-sulfaat, monohydraat) 250mg, mangaan (als mangaan-(II)-sulfaat,  

monohydraat) 30mg, jodium (als calciumjodaat, watervrij) 2mg, selenium (als natriumseleniet) 

0,35mg. 

Technologische toevoegingsmiddelen: Antioxidant. 

Samenstelling: Rijst (35%), gevogelteproteïne (24%, deels gedroogd en gehydrolyseerd), vers vlees 

van gevogelte (15%), maisgluten, lignocellulose (3,5%), droge bietenpulp (2,5%), zalmolie (3%), 

lijnzaad (2%), gevogeltevet, leverhydrolysaat (1%, gedroogd), natriumchloride, kaliumchloride, 

calciumsulfaat, cichorei-inuline (0,2%), algenmeel (rijk aan DHA), zonnebloemolie (0,2%), 

gistcelwanden (gedroogd, = 0,042% bèta-glucanen en 0,038% mannan-oligosacchariden), framboos*, 

braam*, blauwe bosbes*, komkommerkruid (0,05%), Yucca schidigera-poeder. 

Deze complete voeding wordt over het algemeen droog gevoerd. 

Let erop dat uw kat altijd over vers water kan beschikken. 

Energiegehalte: Omzetbare energie (volgens FEDIAF, 2016) 15,45 MJ/kg. De aanbevolen gegevens 

zijn richtwaarden per dag, die moeten worden aangepast aan externe invloeden en gegevens van de 

kat.  

Geproduceerd in Duitsland. 

Koel en droog opslaan 

1.20 Natvoer hair and skin 
Volledige voeding voor volwassen katten 

finest fit ondersteunt de individuele behoeften van uw veeleisende kat. De 

speciaal ontwikkelde receptuur met vers vlees en andere waardevolle 

bestanddelen vormt een optimale volledige verzorging. 

Our family recipe for appropriate nutrition 

Gently steam-cooked 

With inulin to build up a stable intestin al flora 

With lots of fresh poultry 

Made in Germany 

Analytical constituents: Protein 10.3%, fat content 5.8%, raw fibre 0.5%, crude ash 2.4%, moisture 

80%. 

Additives per kg: nutritional additives: Vitamin D3 200 IE., biotin 300µg, zinc (as zinc sulphate, 

monohydrate), 25mg, manganese (as manganese-II-sulphate, monohydrate) 1.4mg, copper (as 

copper-II-sulphate, pentahydrate) 1mg, iodine (as calcium iodate, anhydrous) 0.75mg, taurine 

500mg." 

"Composition: Chicken (70% consisting of chicken heart, chicken meat, chicken liver, chicken 

stomach, chicken neck),  

28% stock, 1% minerals, 0.5% inulin 0.2% salmon oil, 0.2% sunflower oil, 0.1% brewer's yeast." 

Feeding suggestion: Serve at room temperature, store in a cool and dry place. 

 

Made in Germany. 

Pagina 16 van 31



No colourants or preservatives. 

1.21 Creamy bits hair and skin 
Aanvullend voermiddel voor volwassen katten. 

De op behoefte afgestemde en heerlijke snack voor uw veeleisende kat. 

Analytische componenten: Proteïne 30%, vetgehalte 20%, ruwe celstof 3,5%, 

ruwe as 5%. 

Additieven per kg: Voedingsfysiologische ingrediënten: Vitamine A 5.000IE, 

vitamine D 500IE, vitamine E 50mg, taurine 1.000mg, biotine 200mcg. 

Technologische toevoegingsmiddelen: Antioxidant. 

Samenstelling: Tarwemeel, kipproteïne (21%, deels gedroogd en 

gehydrolyseerd), zonnebloemolie, tarwegluten, rijst, tarwezemelen, 

poedercellulose, vet van gevogelte, komkommerkruid (0,5%). 

Voera dvies: Als snack als aanvulling op het hoofdvoer. Reducering van hoeveelheid hoofdvoer naar 

behoefte. Geadviseerd wordt een hoeveelheid van maximaal 12 stuks per dag. Niet geschikt als enig 

voermiddel. Na het openen binnen 4 weken gebruiken. Koel en droog bewaren.  

Let erop dat uw kat altijd over vers water kan beschikken. 

Geproduceerd in Duitsland. 

Zonder lok- en conserveringsmiddelen." 

1.22 Giant voor uw grote kat 
Volledige voeding voor volwassen katten 

finest fit ondersteunt de individuele behoeften van uw grote kat. De speciaal 

ontwikkelde receptuur met vers vlees en andere waardevolle bestanddelen 

vormt een optimale volledige verzorging. 

Analytische componenten: Proteïne 34%, vetgehalte 20%, ruwe celstof 4%, 

ruwe as 7,5%, calcium 1,22%, fosfor 0,95%, natrium 0,55%, magnesium 

0,09%. 

Toevoegingsmiddelen per kg: Voedingsfysiologische ingrediënten: Vitamine A 

20.000IE, vitamine D3 1.600IE, vitamine E 400mg, vitamine C 200mg, taurine 

2.000mg, koper (als koper-II-sulfaat, pentahydraat) 15mg, zink (als zinksulfaat, 

monohydraat) 100mg, zink (als glycine-zinkchelaat, hydraat) 60mg, ijzer (als 

ijzer-(II)-sulfaat, monohydraat) 250mg, mangaan (als mangaan-(II)-sulfaat, monohydraat) 30mg, 

jodium (als calciumjodaat, watervrij) 2mg, selenium (als natriumseleniet) 0,35mg. 

Technologische toevoegingsmiddelen: Antioxidant. 

Samenstelling: Gevogelteproteïne (26,5%, deels gedroogd en gehydrolyseerd), rijst (22%), vers vlees 

va n gevogelte (15%), maisgluten, gevogeltevet, lignocellulose (3,5%), droge bietenpulp (3%), 

zalmolie (2,5%), zalmolie (1,7%), zonnebloemolie (1%), leverhydrolysaat (1%, gedroogd), 

natriumchloride, kaliumchloride, cichorei-inuline (0,2%), algenmeel (rijk aan DHA), gistcelwanden 

(gedroogd, = 0,042% bèta-glucanen en 0,038% mannan-oligosacchariden), Psylliumschillen (0,1%), 

glucosamine (0,04%), chondroïtinesulfaat (0,02%), Yucca schidigera-poeder. 
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Deze complete voeding wordt over het algemeen droog gevoerd. 

Let erop dat uw kat altijd over vers water kan beschikken. 

Energiegehalte: Omzetbare energie (volgens FEDIAF, 2016) 16,70 MJ/kg. De aanbevolen gegevens 

zijn richtwaarden per dag, die moeten worden aangepast aan externe invloeden en gegevens van de 

kat.  

Geproduceerd in Duitsland. 

Koel en droog opslaan 

1.23 Natvoer giant 
Volledige voeding voor volwassen katten 

finest fit ondersteunt de individuele behoeften van uw grote kat. De speciaal 

ontwikkelde receptuur met vers vlees en andere waardevolle bestanddelen 

vormt een optimale volledige verzorging. 

Our family recipe for appropriate nutrition 

Gently steam-cooked 

With inulin to build up a stable intestinal flora 

With lots of fresh poultry 

Made in Germany 

Analytical constituents: Protein 10.7%, fat content 6.1%, raw fibre 0.5%, crude ash 2.4%, moisture 

80%. 

Additives per kg: nutritional additives: 

Vitamin D3 200 IE., zinc (as zinc sulphate, monohydrate), 25mg, manganese (as manganese-II-

sulphate, monohydr ate) 1.4mg, copper (as copper-II-sulphate, pentahydrate) 1mg, iodine (as 

calcium iodate, anhydrous) 0.75mg, taurine 500mg." 

"Composition: Chicken (70% consisting of chicken heart, chicken meat, chicken liver, chicken 

stomach, chicken neck),  

28% stock, 1% minerals, 0.5% inulin, 0.2% green lipped mussel extract, 0.1% brewer's yeast, 0.1% 

salmon oil, 0.1% sunflower oil." 

Feeding suggestion: Serve at room temperature, store in a cool and dry place. 

 

Made in Germany. 

No colourants or preservatives. 

1.24 Creamy bits giant 
Aanvullend voermiddel voor volwassen katten. 

De op behoefte afgestemde en heerlijke snack voor uw grote kat. 

Analytische componenten: Proteïne 30%, vetgehalte 20%, ruwe celstof 3,5%, 

ruwe as 4,5%. 

Additieven per kg: Voedingsfysiologische ingrediënten: Vitamine A 5.000IE, 

vitamine D 500IE, vitamine E 50mg, taurine 1.000mg. 
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Technologische toevoegingsmiddelen: Antioxidant. 

Samenstelling: Tarwemeel, kipproteïne (19%, deels gedroogd en gehydrolyseerd), zonnebloemolie, 

tarwegluten, rijst, tarwezemelen, poedercellulose, vet van gevogelte, kaaspoeder (2%), glucosamine 

uit dierlijk weefsel (0,02%), chodroïtinesulfaat (0,01%). 

Voeradvies: Als snack als aanvulling op het hoofdvoer. Reducering van hoeveelheid hoofdvoer naar 

behoefte. Geadviseerd wordt een hoeveelheid van maximaal 12 stuks per 

dag. Niet geschikt als enig voermiddel. Na het openen binnen 4 weken 

gebruiken. Koel en droog bewaren.  

Let erop dat uw kat altijd over vers water kan beschikken. 

Geproduceerd in Duitsland. 

Zonder lok- en  conserveringsmiddelen. 

1.25 Meracat classic 
Onze klassieke kattenvoeding 

2. Mera country taste 

2.1 Country taste snack konijn  
Aanvullend voermiddel voor volwassen katten. 

Country Taste - Een stuk landleven voor de veeleisende gezinskat 

Onze Country Taste familierecepten voor uw kleine ontdekker zijn net 

zo gevarieerd als het landleven zelf. Verwen uw lieveling met de meest 

uiteenlopende creaties, welke aansluiten op de fijne landelijke keuken 

met ingrediënten uit de regio! 

 

De smakelijke en gevarieerde snack voor uw fluwelen poot. 

Analytische componenten: Proteïne 30%, vetgehalte 20%, ruwe celstof 

3,5%, ruwe as 4,5%. 

Additieven per kg: Voedingsfysiologische ingrediënten: Vitamine A 5.000IE, vitamine D 500IE, 

vitamine E 50mg, taurine 1.000mg. 

Technologische toevoegingsmiddelen: Antioxidant. 

Samenstelling: Aardappelvlokken, konijn eiwit (16%, gedroogd), zonnebloemolie, gevogelte eiwit 

(deels gedroogd en gehydrolyseerd), erwtenmeel, aardappel eiwit, lignocellulose, poedercellulose, 

vet van gevogelte, aardappelmoer (gedroogd), pompoen (gedroogd), appeldroesem (gedroogd), 

bernagieolie, peterselie*, selderijbladen*, lavasbladen*, anijs*, rozemarijn*, koriander*.  

* elk 0,033%, gedroogd." 

Voeradvies: Als snack als aanvulling op het hoofdvoer. Reducering van hoeveelheid hoofdvoer naar 

behoefte. Geadviseerd wordt een hoeveelheid van maximaal 12 stuks per dag. Niet geschikt als enig 

voermiddel. Koel en droog bewaren.  
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Let erop dat uw kat altijd over vers water kan beschikken. 

 

Zonder lok- en conserveringsmiddelen. 

2.2 Natvoer konijn 
Country Taste - Een stuk landleven voor de veeleisende gezinskat 

Onze Country Taste familierecepten voor uw kleine ontdekker zijn net zo 

gevarieerd als het landleven zelf. Verwen uw lieveling met de meest 

uiteenlopende creaties, welke aansluiten op de fijne landelijke keuken met 

ingrediënten uit de regio! 

Analytical constituents: protein 10.3%, fat content 6.4%, raw fibre 0.4%, crude 

ash 2.5%, moisture 80%. 

Additives per kg: nutritional additives: vitamin D3 200IE, zinc (as zinc sulphate, 

monohydrate), 25mg, manganese (as manganese-(II)-sulphate, monohydrate) 

1.4mg, copper (as copper-(II)-sulphate, pentahydrate) 0.5mg, iodine (as calcium iodate, anhydrous) 

0.75mg, taurine 1500mg." 

Composition: rabbit (34% consisting of rabbit heart, rabbit liver), chicken (34% consisting of chicken 

heart, chicken mea t, chicken liver, chicken stomach, chicken neck),  28.8% stock, 2% spinach, 1% 

minerals, 0.1% cress,  0.1% linseed oil." 

Feeding suggestion: Serve at room temperature, store in a cool and dry place. 

 

Made in Germany. 

No colourants or preservatives. 

2.3 Droogvoer konijn 
Country Taste - Een stuk landleven voor de veeleisende gezinskat 

Onze Country Taste familierecepten voor uw kleine ontdekker zijn net zo 

gevarieerd als het landleven zelf. Verwen uw lieveling met de meest 

uiteenlopende creaties, welke aansluiten op de fijne landelijke keuken met 

ingrediënten uit de regio! 

Geproduceerd in Duitsland.  

Analytische componenten: Eiwit 32%, vetgehalte 18%, ruwe celstof 5%, 

ruwe as 8%, calcium 1,4%, fosfor 1,05%, natrium 0,55%, magnesium 0,09%. 

Additieven per kg: Voedingsfysiologische ingrediënten: Vitamine A 16.000 IE, 

vitamine D3 1.600 IE, vitamine E 400 mg, biotine 400 mcg, taurine 2.000 mg, 

DL-methionine 3.000 mg, koper (als koper-II-sulfaat, pentahydraat) 15 mg, 

zink (als zinksulfaat, monohydraat) 120 mg, zink (als glycine-zinkchelaat, hydraat) 60 mg, ijzer (als 

ijzer-(II)-sulfaat, monohydraat) 250 mg, mangaan (als mangaan-(II)-sulfaat, monohydraat) 35 mg, 

jodium (als calciumjodaat, watervrij) 2,8 mg, selenium (als natriumseleniet) 0,35 mg. 

Technologische toevoegingsmiddelen: Antioxidant. 

Samenstelling: Vers kippenvlees (25%), aardappelvlokken, konijn eiwt (14%, gedroogd), gevogelte 

eiwit (14%, gedroogd), vet van gevogelte (5%), lignocellulose, gevogelte eiwit(4%, deels gedroogd en 
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gehydrolyseerd), aardappelzetmeel, droge bietenpulp, ei (2,5%, gedroogd), lijnzaad, biergist 

(gedroogd), aardappel eiwit, zalmolie (0,5%), natriumchloride, zonnebloemolie, psyllium, cichorei-

inuline (0,2%), wortelen (0,1%, gedroogd), pompoen (0,1%, gedroogd), appel (0,1%, gedroogd), 

bernagieolie, peterselie*, selderijbladen*, lavasbladen*, anijs*, rozemarijn*, koriander*. 

* elk 0,033%, gedroogd." 

Deze complete voeding wordt over het algemeen droog gevoerd. 

Let erop dat uw kat altijd over vers water kan beschikken. 

Energiegehalte: Omzetbare energie (volgens FEDIAF, 2017) 16,05 MJ/kg. De aanbevolen gegevens 

zijn richtwaarden per dag, die moeten worden aangepast aan externe invloeden en activiteit van de 

kat.  

Koel en droog opslaan. 

2.4 Snack zalm 
Aanvullend voermiddel voor volwassen katten. 

Country Taste - Een stuk landleven voor de veeleisende gezinskat 

Onze Country Taste familierecepten voor uw kleine ontdekker zijn net zo 

gevarieerd als het landleven zelf. Verwen uw lieveling met de meest 

uiteenlopende creaties, welke aansluiten op de fijne landelijke keuken met 

ingrediënten uit de regio! 

 

De smakelijke en gevarieerde snack voor uw fluwelen poot. 

Geproduceerd in Duitsland. 

Analytische componenten: Proteïne 24%, vetgehalte 20%, ruwe celstof 5%, 

ruwe as 7%. 

Additieven per kg: Voedingsfysiologische ingrediënten: Vitamine A 5.000IE, vitamine D 500IE, 

vitamine E 50mg, taurine 1.000mg. 

Technologische toevoegingsmiddelen: Antioxidant. 

Samenstelling: Aardappelvlokken, zalm eiwit (16%, gedroogd), zonnebloemolie, gevogelte eiwit 

(deels gedroogd en gehydrolyseerd), erwtenmeel, aardappel eiwit, ligno cellulose, poedercellulose, 

vet van gevogelte, aardappelmoer (gedroogd), pompoen (gedroogd), appeldroesem (gedroogd), 

bernagieolie, peterselie*, selderijbladen*, lavasbladen*, anijs*, rozemarijn*, koriander*.  

* elk 0,033%, gedroogd." 

Voeradvies: Als snack als aanvulling op het hoofdvoer. Reducering van hoeveelheid hoofdvoer naar 

behoefte. Geadviseerd wordt een hoeveelheid van maximaal 12 stuks per dag. Niet geschikt als enig 

voermiddel. Koel en droog bewaren.  

Let erop dat uw kat altijd over vers water kan beschikken. 

 

Zonder lok- en conserveringsmiddelen. 
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2.5 Natvoer zalm 
Country Taste - Een stuk landleven voor de veeleisende gezinskat 

Onze Country Taste familierecepten voor uw kleine ontdekker zijn net zo 

gevarieerd als het landleven zelf. Verwen uw lieveling met de meest 

uiteenlopende creaties, welke aansluiten op de fijne landelijke keuken met 

ingrediënten uit de regio! 

Geproduceerd in Duitsland. 

Analytical constituents: protein 10.1%, fat content 5.8%, raw fibre 0.4%, 

crude ash 2.2%, moisture 81%. 

Additives per kg: nutritional additives: vitamin D3 200IE, zinc (as zinc 

sulphate, monohydrate), 25mg, manganese (as manganese-(II)-sulphate, monohydrate) 1.4mg, 

copper (as copper-(II)-sulphate, penta hydrate) 0.5mg, iodine (as calcium iodate, anhydrous) 0.75mg, 

taurine 1500mg." 

Composition: chicken (48% consisting of chicken heart, chicken meat, chicken liver, chicken stomach, 

chicken neck), 28.8% stock, 20% salmon, 2% carrots, 1% minerals, 0.1% cat thyme, 0.1% linseed oil." 

Feeding suggestion: Serve at room temperature, store in a cool and dry place. 

 

Made in Germany 

No colourants or preservatives. 

2.6 Droogvoer zalm 
Country Taste - Een stuk landleven voor de veeleisende gezinskat 

Onze Country Taste familierecepten voor uw kleine ontdekker zijn net zo 

gevarieerd als het landleven zelf. Verwen uw lieveling met de meest 

uiteenlopende creaties, welke aansluiten op de fijne landelijke keuken 

met ingrediënten uit de regio! 

Geproduceerd in Duitsland. 

Analytische componenten: Eiwit 32%, vetgehalte 18%, ruwe celstof 5%, 

ruwe as 8%, calcium 1,2%, fosfor 1,05%, natrium 0,55%, magnesium 

0,1%.  

Additieven per kg: Voedingsfysiologische ingrediënten: Vitamine A 

16.000 IE, vitamine D3 1.600 IE, vitamine E 400 mg, biotine 400 mcg, 

taurine 2.000 mg, DL-methionine 3.000 mg, koper (als koper-II-sulfaat, 

pentahydraat) 15 mg, zink (als zinksulfaat, monohydraat) 120 mg, zink 

(als glycine-zinkchelaat, hydraat) 60 mg, ijzer (als ijzer-(II)-sulfaat, 

monohydraat) 250 mg, mangaan (als mangaan-(II)-sulfaat, monohydraat) 35 mg, jodium (als 

calciumjodaat, watervrij) 2,8 mg, selenium (als natriumseleniet) 0,35 mg. 

Technologische toevoegingsmiddelen: Antioxidant. 

Samenstelling: Vers kippenvlees (25%), aardappelvlokken, zalm eiwit (14%, gedroogd), gevogelte 

eiwit (14%, gedroogd), vet van gevogelte (5%), lignocellulose, gevogelte eiwit (4%, deels gedroogd en 

gehydrolyseerd), droge bietenpulp, ei (2,5%, gedroogd), biergist (gedroogd), zalmolie (0,5%), 
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zonnebloemolie, psyllium, cichorei-inuline (0,2%), natriumchloride, bernagieolie, wortelen (0,1%, 

gedroogd), pompoen (0,1%, gedroogd), appel (0,1%, gedroogd), peterselie*, selderijbladen*, 

lavasbladen*, anijs*, rozemarijn*, koriander*. * elk 0,033%, gedroogd." 

Deze complete voeding wordt over het algemeen droog gevoerd. 

Let erop dat uw kat altijd over vers water kan beschikken. 

Energiegehalte: Omzetbare energie (volgens FEDIAF, 2017) 16,20 MJ/kg. De aanbevolen gegevens 

zijn richtwaarden per dag, die moeten worden aangepast aan externe invloeden en activiteit van de 

kat.  

Koel en droog opslaan. 

2.7 Snack eend 
Aanvullend voermiddel voor volwassen katten. 

Country Taste - Een stuk landleven voor de veeleisende gezinskat 

Onze Country Taste familierecepten voor uw kleine ontdekker zijn net zo 

gevarieerd als het landleven zelf. Verwen uw lieveling met de meest 

uiteenlopende creaties, welke aansluiten op de fijne landelijke keuken met 

ingrediënten uit de regio! 

 

De smakelijke en gevarieerde snack voor uw fluwelen poot. 

Geproduceerd in Duitsland. 

Analytische componenten: Proteïne 24%, vetgehalte 20%, ruwe celstof 

5%, ruwe as 6,5%. 

Additieven per kg: Vo edingsfysiologische ingrediënten: Vitamine A 5.000IE, vitamine D 500IE, 

vitamine E 50mg, taurine 1.000mg. 

Technologische toevoegingsmiddelen: Antioxidant. 

Samenstelling: Aardappelvlokken, eend eiwit (17%, gedroogd), zonnebloemolie, gevogelte eiwit 

(deels gedroogd en gehydrolyseerd), erwtenmeel, aardappel eiwit, lignocellulose, poedercellulose, 

vet van gevogelte, aardappelmoer (gedroogd), pompoen (gedroogd), appeldroesem (gedroogd), 

bernagieolie, peterselie*, selderijbladen*, lavasbladen*, anijs*, rozemarijn*, koriander*.  

* elk 0,033%, gedroogd." 

Voeradvies: Als snack als aanvulling op het hoofdvoer. Reducering van hoeveelheid hoofdvoer naar 

behoefte. Geadviseerd wordt een hoeveelheid van maximaal 12 stuks per dag. Niet geschikt als enig 

voermiddel. Koel en droog bewaren.  

Let erop dat uw kat altijd over vers water kan beschikken. 

 

Zonder lok- en conserveringsmiddelen." 

2.8 Natvoer eend 
Country Taste - Een stuk landleven voor de veele isende gezinskat 
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Onze Country Taste familierecepten voor uw kleine ontdekker zijn net zo 

gevarieerd als het landleven zelf. Verwen uw lieveling met de meest 

uiteenlopende creaties, welke aansluiten op de fijne landelijke keuken met 

ingrediënten uit de regio! 

Geproduceerd in Duitsland. 

Analytical constituents: protein 10.5%, fat content 5.9%, raw fibre 0.4%, 

crude ash 2.4%, moisture 80%. 

Additives per kg: nutritional additives: vitamin D3 200IE, zinc (as zinc 

sulphate, monohydrate), 25mg, manganese (as manganese-(II)-sulphate, 

monohydrate) 1.4mg, copper (as copper-(II)-sulphate, pentahydrate) 0.5mg, 

iodine (as calcium iodate, anhydrous) 0.75mg, taurine 1500mg." 

Composition: duck (34%, consisting of duck heart, duck necks), turkey (34%, consisting of turkey 

heart, turkey meat, turkey liver), 28.8% stock, 2% apple, 1% minerals, 0.1% catnip, 0.1% linseed oil. 

Feeding suggestion: Serve at room temperature, store in a cool and dry place. 

 

Made in Germany 

No colourants or preservatives. 

2.9 Droogvoer eend 
Country Taste - Een stuk landleven voor de veeleisende gezinskat 

Onze Country Taste familierecepten voor uw kleine ontdekker zijn net zo 

gevarieerd als het landleven zelf. Verwen uw lieveling met de meest 

uiteenlopende creaties, welke aansluiten op de fijne landelijke keuken 

met ingrediënten uit de regio! 

Geproduceerd in Duitsland.  

Analytische componenten: Eiwit 33%, vetgehalte 18%, ruwe celstof 5%, 

ruwe as 7,8%, calcium 1,25%, fosfor 1,05%, natrium 0,55%, magnesium 

0,1%. 

Additieven per kg: Voedingsfysiologische ingrediënten: Vitamine A 

16.000 IE, vitamine D3 1.600 IE, vitamine E 400 mg, biotine 400 mcg, 

taurine 2.000 mg, DL-methionine 3.000 mg, koper (als koper-II-sulfaat, pentahydraat) 15 mg, zink (als 

zinksulfaat, monohydraat) 120 mg, zink (als glycine-zinkchelaat, hydraat) 60 mg, ijzer (als ijzer-(II)-

sulfaat, monohydraat) 250 mg, mangaan (als mangaan-(II)-sulfaat, monohydraat) 35 mg, jodium (als 

calciumjodaat, watervrij) 2,8 mg, selenium (als natriumseleniet) 0,35 mg. 

Technologische toevoegingsmiddelen: Antioxidant. 

Samenstelling: Vers kippenvlees (25%), aardappelvlokken, eend eiwit (14%, gedroogd), gevogelte 

eiwit (14%, gedroogd), vet van gevogelte (5,5%), lignocellulose, gevogelte eiwit (3%, gehydrolyseerd), 

ei (3%, gedroogd), droge bietenpulp, aardappel eiwit, biergist (gedroogd), zalmolie (0,5%), 

natriumchloride, zonnebloemolie, psyllium, cichorei-inuline (0,2%), bernagieolie, wortelen (0,1%, 

gedroogd), pompoen (0,1%, gedroogd), appel (0,1%, gedroogd), peterselie*, selderijbladen*, 

lavasbladen*, anijs*, rozemarijn*, koriander*. 

* elk 0,033%, gedroogd. 
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Deze complete voeding wordt ov er het algemeen droog gevoerd. 

Let erop dat uw kat altijd over vers water kan beschikken. 

Energiegehalte: Omzetbare energie (volgens FEDIAF, 2017) 16,25 MJ/kg. De aanbevolen gegevens 

zijn richtwaarden per dag, die moeten worden aangepast aan externe invloeden en activiteit van de 

kat.  

Koel en droog opslaan. 

2.10 Snacks kalkoen 
Aanvullend voermiddel voor volwassen katten. 

Country Taste - Een stuk landleven voor de veeleisende gezinskat  

Onze Country Taste familierecepten voor uw kleine ontdekker zijn net zo 

gevarieerd als het landleven zelf. Verwen uw lieveling met de meest 

uiteenlopende creaties, welke aansluiten op de fijne landelijke keuken met 

ingrediënten uit de regio! 

 

De smakelijke en gevarieerde snack voor uw fluwelen poot. 

Geproduceerd in Duitsland. 

Analytische componenten: Proteïne 24%, vetgehalte 20%, ruwe celstof 5%, 

ruwe as 7%. 

Additieven per kg: Voedingsfysiologische ingrediënten: Vitamine A 5.000IE, vitamine D 500IE, 

vitamine E 50mg, taurine 1.000mg. 

Technologische toevoegingsmiddelen: Antioxidant. 

Samenstelling: Aardappelvlokken, kalkoen eiwit (17%, gedroogd), zonnebloemolie, gevogelte eiwit 

(deels gedroogd en gehydrolyseerd), erwtenmeel, aardappel eiwit, lignocellulose, poedercellulose, 

vet van gevogelte, aardappelmoer (gedroogd), pompoen (gedroogd), appeldroesem (gedroogd), 

bernagieolie, peterselie*, selderijbladen*, lavasbladen*, anijs*, rozemarijn*, koriander*.  

* elk 0,033%, gedroogd. 

Voeradvies: Als snack als aanvulling op het hoofdvoer. Reducering van hoeveelheid hoofdvoer naar 

behoefte. Geadviseerd wordt een hoeveelheid van maximaal 12 stuks per dag. Niet geschikt als enig 

voermiddel. Koel en droog bewaren.  

Let erop dat uw kat altijd over vers water kan beschikken. 

 

Zonder lok- en conserveringsmiddelen." 

2.11 Natvoer kalkoen 
Country Taste - Een stuk landleven voor de veeleisende gezinskat 

Onze Country Taste familierecepten voor uw kleine ontdekker zijn net zo gevarieerd 

als het landleven zelf. Verwen uw lieveling met de meest uiteenlopende creaties, 

welke aansluiten op de fijne landelijke keuken met ingrediënten uit de regio!  

Geproduceerd in Duitsland. 
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Analytical constituents: protein 10.6%, fat content 6.1%, raw fibre 0.4%, crude ash 2.3%, moisture 

80%. 

Additives per kg: nutritional additives: vitamin D3 200IE, zinc (as zinc sulphate, monohydrate), 25mg, 

manganese (as manganese-(II)-sulphate, monohydrate) 1.4mg, copper (as copper-(II)-sulphate, 

pentahydrate) 0.5mg, iodine (as calcium iodate, anhydrous) 0.75mg, taurine 1500mg." 

Composition: turkey (68%, consisting of turkey heart, turkey meat, turkey liver and turkey necks), 

28.8% stock, 2% cranberries, 1% minerals, 0.1% dandelion, 0.1% linseed oil.  

Feeding suggestion: Serve at room temperature, store in a cool and dry place. 

 

Made in Germany. 

No colourants or preservatives. 

2.12 Droogvoer kalkoen 
Country Taste - Een stuk landleven voor de veeleisende gezinskat 

Onze Country Taste familierecepten voor uw kleine ontdekker zijn net zo 

gevarieerd als het landleven zelf. Verwen uw lieveling met de meest 

uiteenlopende creaties, welke aansluiten op de fijne landelijke keuken met 

ingrediënten uit de regio! 

Geproduceerd in Duitsland. 

Analytische componenten: Eiwit 32%, vetgehalte 18%, ruwe celstof 5%, 

ruwe as 7,5%, calcium 1,2%, fosfor 0,95%, natrium 0,5%, magnesium 0,1%. 

Additieven per kg: Voedingsfysiologische ingrediënten: Vitamine A 16.000 

IE, vitamine D3 1.600 IE, vitamine E 400 mg, biotine 400 mcg, taurine 2.000 

mg, DL-methionine 3.000 mg, koper (als koper-II-sulfaat, pentahydraat) 15 

mg, zink (als zinksulfaat, monohydraat) 120 mg, zink (als glycine-zinkchelaat, hydraat) 60 mg, ijzer (als 

ijzer-(II)-sulfaat, monohydraat) 250 mg, mangaan (als mangaan-(II)-sulfaat, monohydraat) 35 mg, 

jodium (als calciumjodaat, watervrij) 2,8 mg, selenium (als natriumseleniet) 0,35 mg. 

Technologische toevoegingsmiddelen: Antioxidant. 

Samenstelling: Vers kippenvlees (25%), aardappelvlokken, kalkoen eiwit (14%, gedroogd), gevogelte 

eiwit (14%, gedroogd), vet van gevogelte (5,5%), lignocellulose, droge bietenpulp, gevogelte eiwit 

(4%, deels gedroogd en gehydrolyseerd), ei (2%, gedroogd), aardappel eiwit, biergist (gedroogd), 

zalmolie (0,5%), natriumchloride, zonnebloemolie, psyllium, cichorei-inuline (0,2%), wortelen (0,1%, 

gedroogd), pompoen (0,1%, gedroogd), appel (0,1%, gedroogd), bernagieolie, peterselie*, 

selderijbladen*, lavasbladen*, anijs*, rozemarijn*, koriander*. 

* elk 0,033%, gedroogd." 

Deze complete voeding wordt over het algemeen droog gevoerd.  

Let erop dat uw kat altijd over vers water kan beschikken. 

Energiegehalte: Omzetbare energie (volgens FEDIAF, 2017) 16,25 MJ/kg. De aanbevolen gegevens 

zijn richtwaarden per dag, die moeten worden aangepast aan externe invloeden en activiteit van de 

kat.  

Koel en droog opslaan. 
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2.13 Snack rund 
Aanvullend voermiddel voor volwassen katten. 

Country Taste - Een stuk landleven voor de veeleisende gezinskat 

Onze Country Taste familierecepten voor uw kleine ontdekker zijn net zo 

gevarieerd als het landleven zelf. Verwen uw lieveling met de meest 

uiteenlopende creaties, welke aansluiten op de fijne landelijke keuken met 

ingrediënten uit de regio! 

 

De smakelijke en gevarieerde snack voor uw fluwelen poot. 

Geproduceerd in Duitsland. 

Analytische componenten: Proteïne 24%, vetgehalte 20%, ruwe celstof 5%, ruwe as 4,5%. 

Additieven per kg: Voedingsfysiologische ingrediënten: Vitamine A 5.000IE, vitamine D 500IE, 

vitamine E 50mg, taurine 1.000mg. 

Technologische toevoegingsmiddelen: Antioxidant. 

Samenstelling: Aardappelvlokken, runderkaantjes (15%, gedroogd), zonnebloemolie, erwtenmeel, 

gevogelte eiwit (deels gedroogd en gehydrolyseerd), aardappel eiwit, lignocellulose, poedercellulose, 

vet van ge vogelte, aardappelmoer (gedroogd), pompoen (gedroogd), appeldroesem (gedroogd), 

bernagieolie, peterselie*, selderijbladen*, lavasbladen*, anijs*, rozemarijn*, koriander*. * elk 

0,033%, gedroogd. 

Voeradvies: Als snack als aanvulling op het hoofdvoer. Reducering van hoeveelheid hoofdvoer naar 

behoefte. Geadviseerd wordt een hoeveelheid van maximaal 12 stuks per dag. Niet geschikt als enig 

voermiddel. 

Koel en droog bewaren.  

Let erop dat uw kat altijd over vers water kan beschikken. 

 

Zonder lok- en conserveringsmiddelen. 

2.14 Natvoer rund 
Country Taste - Een stuk landleven voor de v eeleisende gezinskat 

Onze Country Taste familierecepten voor uw kleine ontdekker zijn net zo 

gevarieerd als het landleven zelf. Verwen uw lieveling met de meest 

uiteenlopende creaties, welke aansluiten op de fijne landelijke keuken met 

ingrediënten uit de regio! 

Geproduceerd in Duitsland. 

Analytical constituents: protein 10.2%, fat content 6.3%, raw fibre 0.4%, crude 

ash 2%, moisture 80%. 

Additives per kg: nutritional additives:vitamin D3 200IE, zinc (as zinc sulphate, 

monohydrate), 25mg, manganese (as manganese-(II)-sulphate, monohydrate) 

1.4mg, copper (as copper-(II)-sulphate, pentahydrate) 0.5mg, iodine (as calcium 

iodate, anhydrous) 0.75mg, taurine 1500mg." 
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Composition: beef (68% consisting of bovine heart, meat, liver and lung), 28.8% stock, 2% 

blueberries, 1% minerals, 0.1% parsley, 0.1% linseed oil. 

Feeding suggestion: Serve at room temperature, store in a cool and dry place. 

 

Made in Germany. 

No colourants or preservatives. 

2.15 Droogvoer rund 
Country Taste - Een stuk landleven voor de veeleisende gezinskat 

Onze Country Taste familierecepten voor uw kleine ontdekker zijn net zo 

gevarieerd als het landleven zelf. Verwen uw lieveling met de meest 

uiteenlopende creaties, welke aansluiten op de fijne landelijke keuken 

met ingrediënten uit de regio! 

Geproduceerd in Duitsland. 

Analytische componenten: Eiwit 32%, vetgehalte 18%, ruwe celstof 5%, 

ruwe as 7,8%, calcium 1,2%, fosfor 1,05%, natrium 0,55%, magnesium 

0,1%. 

Additieven per kg: Voedingsfysiologische ingrediënten: Vitamine A 

16.000 IE, vitamine D3 1.600 IE, vitamine E 400 mg, biotine 400 mcg, 

taurine 2.000 mg, DL-methionine 3.000 mg, koper (als koper-II-sulfaat, 

pentahydraat) 15 mg, zink (als zinksulfaat, monohydraat) 120 mg, zink (als glycine-zinkchelaat, 

hydraat) 60 mg, ijzer (als ijzer-(II)-sulfaat, monohydraat) 250 mg, mangaan (als mangaan-(II)-sulfaat, 

monohydraat) 35 mg, jodium (als calciumjodaat, watervrij) 2,8 mg, selenium (als natriumseleniet) 

0,35 mg. 

Technologische toevoegingsmiddelen: Antioxidant. Samenstelling: Vers kippenvlees (25%), runder 

eiwit (14%, gedroogd), gevogelte eiwit (14%, gedroogd), aardappelvlokken, aardappelzetmeel, vet 

van gevogelte (6%), lignocellulose, gevogelte eiwit (3%, gehydrolyseerd), ei (2,5%, gedroogd), droge 

bietenpulp , monocalciumfosfaat, biergist (gedroogd), zalmolie (0,6%), calciumcarbonaat, 

zonnebloemolie, natriumchloride, psyllium, cichorei-inuline (0,2%), bernagieolie, wortelen (0,1%, 

gedroogd), pompoen (0,1%, gedroogd), appel (0,1%, gedroogd), peterselie*, selderijbladen*, 

lavasbladen*, anijs*, rozemarijn*, koriander*. 

* elk 0,033%, gedroogd." 

Deze complete voeding wordt over het algemeen dr oog gevoerd. 

Let erop dat uw kat altijd over vers water kan beschikken. 

Energiegehalte: Omzetbare energie (volgens FEDIAF, 2017) 16,25 MJ/kg. De aanbevolen gegevens 

zijn richtwaarden per dag, die moeten worden aangepast aan externe invloeden en activiteit van de 

kat.  

Koel en droog opslaan. 

2.16 Snack kip 
Aanvullend voermiddel voor volwassen katten. 

Country Taste - Een stuk landleven voor de veeleisende gezinskat 
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Onze Country Taste familierecepten voor uw kleine ontdekker zijn net zo 

gevarieerd als het landleven zelf. Verwen uw lieveling met de meest 

uiteenlopende creaties, welke aansluiten op de fijne landelijke keuken met 

ingrediënten uit de regio! 

 

De smakelijke en gevarieerde snack voor uw fluwelen poot.  

Geproduceerd in Duitsland. 

Analytische componenten: Proteïne 24%, vetgehalte 20%, ruwe celstof 5%, 

ruwe as 6%. 

Additieven per kg: Voedingsfysiologische ingrediënten: Vitamine A 5.000IE, 

vitamine D 500IE, vitamine E 50mg, taurine 1.000mg. 

Technologische toevoegingsmiddelen: Antioxidant. 

Samenstelling: Aardappelvlokken, kip eiwit (30%, deels gedroogd en gehydrolyseerd), 

zonnebloemolie, erwtenmeel, aardappel eiwit, lignocellulose, poedercellulose, vet van gevogelte, 

aardappelmoer (gedroogd), pompoen (gedroogd), appeldroesem (gedroogd), bernagieolie, 

peterselie*, selderijbladen*, lavasbladen*, anijs*, rozemarijn*, koriander*. * elk 0,033%, gedroogd." 

Voeradvies: Als snack als aanvulling op het hoofdvoer. Reducering van hoeveelheid hoofdvoer naar 

behoefte. Geadviseerd wordt een hoeveelheid van maximaal 12 stuks per dag. Niet geschikt als enig 

voermiddel. Koel en droog bewaren.  

Let erop dat uw kat altijd over vers water kan beschikken. 

 

Zonder lok- en conserveringsmiddelen. 

2.17 Natvoer kip 
Country Taste - Een stuk landleven voor de veeleisende gezinskat 

Onze Country Taste familierecepten voor uw kleine ontdekker zijn net zo 

gevarieerd als het landleven zelf. Verwen uw lieveling met de meest 

uiteenlopende creaties, welke aansluiten op de fijne landelijke keuken met 

ingrediënten uit de regio 

Geproduceerd in Duitsland. 

Analytical constituents: protein 10.1%, fat content 5.8%, raw fibre 0.4%, crude ash 

2.2%, moisture 81%. 

Additives per kg: nutritional additives: vitamin D3 200IE, zinc (as zinc sulphate, 

monohydrate), 25mg, manganese (as manganese-(II)-sulphate, monohydrate) 1.4mg, copper (as 

copper-(II)-sulphate, pentahydrate) 0.5mg, iodine (as calcium iodate, anhydrous) 0.75mg, taurine 

1500mg." 

Composition: chicken (48% consisting of chicken heart, chicken meat, chicken liver, chicken stomach, 

chicken neck),  

28.8% stock, 20% salmon, 2% carrots, 1% minerals,  0.1% cat thyme, 0.1% linseed oil. 

Feeding suggestion: Serve at room temperature, store in a cool and dry place. 
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Made in Germany. 

No colourants or preservatives. 

2.18 Droogvoer kip 
Country Taste - Een stuk landleven voor de veeleisende gezinskat 

Onze Country Taste familierecepten voor uw kleine ontdekker zijn net zo 

gevarieerd als het landleven zelf. Verwen uw lieveling met de meest 

uiteenlopende creaties, welke aansluiten op de fijne landelijke keuken met 

ingrediënten uit de regio! 

Geproduceerd in Duitsland. 

Analytische componenten: Eiwit 32,5%, vetgehalte 18%, ruwe celstof 5%, 

ruwe as 7,6%, calcium 1,2%, fosfor 1,05%, natrium 0,55%, magnesium 0,1%. 

Additieven per kg: Voedingsfysiologische ingrediënten: Vitamine A 16.000 IE, 

vitamine D3 1.600 IE, vitamine E 400 mg, biotine 400 mcg, taurine 2.000 mg, 

DL-methionine 3.000 mg, koper (als koper-II-sulfaat, pentahydraat) 15 mg, zink (als zinksulfaat, 

monohydraat) 120 mg, zink (als glycine-zinkchelaat, hydraat) 60 mg, ijzer (als ijzer-(II)-sulfaat, 

monohydraat) 250 mg, mangaan (als mangaan-(II)-sulfaat, monohydraat) 35 mg, jodium (als 

calciumjodaat, watervrij) 2,8 mg, selenium (als natriumseleniet) 0,35 mg. 

Technologische toevoegi ngsmiddelen: Antioxidant.  

Samenstelling: Kip eiwit (28%, gedroogd), vers kippenvlees (25%), aardappelvlokken, vet van 

gevogelte (5%), gevogelte eiwit (4%, deels gedroogd en gehydrolyseerd), lignocellulose, droge 

bietenpulp , ei (2,5%, gedroogd), lijnzaad, biergist (gedroogd), zalmolie (0,5%), natriumchloride, 

zonnebloemolie, psyllium, cichorei-inuline (0,2%), wortelen (0,1%, gedroogd), pompoen (0,1%, 

gedroogd), appel (0,1%, gedroogd), bernagieolie, peterselie*, selderijbladen*, lavasbladen*, anijs*, 

rozemarijn*, koriander*. 

* elk 0,033%, gedroogd. 

Deze complete voeding wordt over het algemeen droog gevoerd. 

Let erop dat uw kat altijd over vers water kan beschikken. 

Energiegehalte: Omzetbare energie (volgens FEDIAF, 2017) 16,25 MJ/kg. De aanbevolen gegevens 

zijn richtwaarden per dag, die moeten worden aangepast aan externe invloeden en activiteit van de 

kat.  

Koel en droog opslaan. 

2.19 Natvoer forel 
Country Taste - Een stuk landleven voor de veeleisende gezinskat 

Onze Country Taste familierecepten voor uw kleine ontdekker zijn net zo gevarieerd 

als het landleven zelf. Verwen uw lieveling met de meest uiteenlopende creaties, 

welke aansluiten op de fijne landelijke keuken met ingrediënten uit de regio! 

Geproduceerd in Duitsland.  

Analytical constituents: protein 10.1%, fat content 5.8%, raw fibre 0.4%, crude ash 

2.2%, moisture 81%. 
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Additives per kg: nutritional additives: zinc (as zinc sulphate, monohydrate), 25mg, manganese (as 

manganese-(II)-sulphate, monohydrate) 1.4mg, copper (as copper-(II)-sulphate, pentahydrate) 

0.5mg, iodine (as calcium iodate, anhydrous) 0.75mg, taurine 1500mg." 

Composition: chicken (48%, consisting of chicken heart, chicken meat, chicken liver, chicken 

stomach, chicken necks), 28.8% stock, 20% trout, 2% carrots, 1% minerals, 0.1% cat thyme, 0.1% 

linseed oil.  

Feeding suggestion: Serve at room temperature, store in a cool and dry place. 

Made in Germany. 

No colourants or preservatives. 
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