
 TOTALLY RAWESOME 

Compleet Rauw Voer voor Honden



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 rauw 
vlees, botten en organen, aangevuld met groenten 
en andere essentiële voedingsstoffen 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 menu voor z’n hond samen te stellen 
hebben wij dat voor je gedaan!

Raw4Dogs is volledig rauw voer gebaseerd op 

het natuurlijke dieet van de wolf, de voorouder 

van onze honden. Transparantie en kwaliteit zijn 

voor ons belangrijke speerpunten. Raw4Dogs 

bevat alleen vlees, organen en botten van gezonde 

dieren die geschikt zijn bevonden voor menselijke 

consumptie. Dit hebben we aangevuld met groenten 

en onze speciale vitaminen en mineralen mix 

voor een optimale balans in verteerbaarheid 

en voedingswaarde. Voor extra natuurlijke 

ondersteuning bevat Raw4Dogs ook nog zeewier, 

cranberry en zalmolie. Raw4Dogs is daarom 

gegarandeerd een complete maaltijd en geschikt als 

volledig dagmenu. 

De voeding is verpakt in een transparante 

verpakking waardoor je daadwerkelijk kunt zien wat 

je koopt. Bovendien staat op elke verpakking duidelijk 

welke ingrediënten er in welke hoeveelheden zijn 

gebruikt. Geen algemene omschrijvingen, maar 

precies zoals het is. Wel zo prettig. 

Wat is Raw4Dogs?

Jij wilt toch ook een blije hond die 

goed in zijn velletje zit? Geef hem 

dan een natuurlijke voeding die 

aansluit bij wat hij nodig heeft.

Natuurlijke voeding

Waarom rauw voer?

Verteert goed 

Rauw vlees, botten en organen bevatten 

weinig ruwe vezel maar wel veel eiwit 

en vet. Dit maakt rauw voer zeer goed 

verteerbaar, 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 voer heeft een positieve invloed op 

huid en vacht. Problemen van overmatig 

haarverlies, schilfers, rode huid of 

stinkende vacht worden hiermee op 

natuurlijke wijze voorkomen.

Wordt goed gegeten 

Rauw voer is vochtrijk wat een positief 

effect heeft op de smakelijkheid en bevat 

voornamelijk dierlijke grondstoffen, 

waarbij vooral organen en spiervlees 

door honden als lekker worden ervaren.

Staat dichtbij de 
natuurlijke voeding 

Rauw voer bevat geen 

conserveermiddelen, bindmiddelen of 

smaakmakers. Het wordt niet verhit en 

er worden geen gekke kleurstoffen aan 

toegevoegd; het is puur rauw!

Veroorzaakt geen 
stinkende  
geur uit de bek 
Rauw voer bevat weinig tot geen 

zetmeel. Zetmeel veroorzaakt tandplak 

en tandsteen. Die veroorzaken weer 

allerlei vervelende kwaaltjes zoals 

tandvleesontstekingen en een slechte 

adem.



Raw4Dogs bevat de volgende  
ingrediënten:

Spiervlees, bot en organen 

Rauw spiervlees, rauwe organen en ongekookt bot 

zijn de basis van alle Raw4Dogs rauwe voedingen. 

Deze grondstoffen zijn afkomstig van gezonde 

dieren die dus geschikt zijn bevonden voor humane 

consumptie. Alle Raw4Dogs dierlijke grondstoffen 

komen uit West Europa, waarbij hert een 

uitzondering is omdat dit incidenteel ook uit Polen 

komt. De ingrediënten voor de Duck variant komen 

zelfs volledig uit Nederland.

Groenten 

Wij vinden het van groot belang dat vezels vast 

onderdeel zijn van het dagelijkse menu van je hond. 

Vezels zorgen er namelijk voor dat de darmen 

actief blijven en zorgen daarmee voor een goede 

darmgezondheid. En laat darmgezondheid nu 

net cruciaal zijn voor de algehele gezondheid en 

weerstand van je hond. Wist je trouwens dat vlees 

ook té goed verteerbaar kan zijn, waardoor de dikke 

darm geen gelegenheid krijgt om z’n werk te doen? 

Raw4Dogs kiest daarom voor een vast aandeel 

vezels in de vorm van gemalen groenten. Heel 

belangrijk en hartstikke gezond!

Vitaminen en mineralen mix 

Raw4Dogs bevat een speciaal geselecteerde mix 

aan vitaminen en mineralen die ervoor zorgt dat 

ieder product gegarandeerd alle nutriënten bevat 

die je hond nodig heeft. Dit maakt Raw4Dogs dus 

een hele gemakkelijke en veilige manier van voeren, 

zonder het risico op nutritionele tekorten die tot 

gezondheidsproblemen kunnen leiden. Alle smaken 

kunnen zonder problemen met elkaar afgewisseld 

worden, maar dit is geen noodzaak. Raw4Dogs is 

gegarandeerd een volledige voeding, ook als het al 

even ingevroren is geweest. Je hoeft je nooit zorgen 

te maken of je hond alles krijgt wat hij nodig heeft.

Additionele nutriënten mix 

Om het immuunsysteem een handje te helpen zijn 

alle Raw4Dogs producten aangevuld met een mix 

van zeewier, cranberry en zalmolie. Zeewier zit 

boordevol natuurlijke antioxidanten en cranberry 

heeft een antibacteriële werking. Zalmolie is rijk aan 

omega-3 vetzuren en geeft daarmee dat beetje extra 

voor een nóg mooiere vacht.

Raw4Dogs bestaat alleen uit de hierboven genoemde 

gemalen en gemengde ingrediënten die vervolgens 

ingevroren zijn. Er vindt dus geen verhitting plaats, 

alles is puur en rauw. Totally Rawesome!



Samenstelling: Kip (88%) (bevleesde kippenrug, 

kippenmaag, kippenhart), groentemix (10%) 

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

(1%), vitaminen en mineralen mix, cranberry (0,01%).

Analyse: Eiwit 14%, Ruwe celstof 0,8%, Vetgehalte 12%, 

Ruw as 2,6%, Calcium 0,7%, Fosfor 0,4%, Vocht 70%.

CHICKEN

Samenstelling: Rund (45%) (bevleesde tongbotjes, 

runderpens, runderhart), Kip (43%) (bevleesde 

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

spinazie), zeewier (1%), zalmolie (1%), vitaminen en 

mineralen mix, cranberry (0,01%).

Analyse: Eiwit 14%, Ruwe celstof 0,9%, Vetgehalte 15%, 

Ruw as 2,4%, Calcium 0,8%, Fosfor 0,4%, Vocht 67%.

BEEF & CHICKEN

Samenstelling: Lam (88%) (lamspens, lamsorganen, 

lamsvlees, bevleesde lamsribben, lamsvet), 

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

zeewier (1%), zalmolie (1%), vitaminen en mineralen 

mix, cranberry (0,01%).

Analyse: Eiwit 14%, Ruwe celstof 0,9%, Vetgehalte 16%, 

Ruw as 2,4%, Calcium 0,6%, Fosfor 0,5%, Vocht 67%.

LAMB

Samenstelling: Eend (88%) (bevleesde eendenrug, 

eendenvlees, eendennek, eendenhart), groentemix 

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

zalmolie (1%), vitaminen en mineralen mix, cranberry 

(0,01%).

Analyse: Eiwit 14%, Ruwe celstof 0,7%, Vetgehalte 13%, 

Ruw as 3,2%, Calcium 0,8%, Fosfor 0,5%, Vocht 69%.

DUCK

Samenstelling: Zalm (59%) (zalmlijven, zalmkoppen), 

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

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

vitaminen en mineralen mix, cranberry (0,01%).

Analyse: Eiwit 14%, Ruwe celstof 0,8%, Vetgehalte 13%, 

Ruw as: 3,6%, Calcium 0,8%, Fosfor 0,5%, Vocht 66%.

FISH MIX

Samenstelling: Fazant (38%) (bevleesd 

fazantenkarkas, fazantenorganen), haas (30%) 

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

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

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

en mineralen mix, cranberry (0,01%).

Analyse: Eiwit 17%, Ruwe celstof 0,9%, Vetgehalte 10%, 

Ruw as 3,1%, Calcium 0,8%, Fosfor 0,5%, Vocht 63%.

GAME MIX

Samenstelling: Kip (23%) (bevleesde kippenrug), zalm 

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

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

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

zeewier (1%), zalmolie (1%), vitaminen en mineralen 

mix, cranberry (0,01%).

Analyse: Eiwit 14%, Ruwe celstof 0,8%, Vetgehalte 15%, 

Ruw as 3,3%, Calcium 0,8%, Fosfor 0,5%, Vocht 67%.

BARF 5 MIX

Assortiment Raw4dogs
Het Raw4Dogs assortiment bestaat uit zeven verschillende rauwe voedingen waarbij elke

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

een gevarieerder voedingspatroon!

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

gevoerd kunnen worden. De worsten zijn los of per hele doos te koop én er is van zowel de 450g als de 

1,5kg een mixdoos verkrijgbaar waarin van alle smaken 1 of 2 worsten zitten.



KVV, BARF en NRV?

KVV => Kant-en-klaar Vers Vlees 

Dat betekent dat er door een professionele partij 

een of meerdere grondstoffen zijn geselecteerd, 

verpakt en gelabeld als rauw voer voor honden 

(of katten). Belangrijk is dus dat er een selectie 

is geweest op kwaliteit en nutriënten en dat is 

bepaald op welke wijze dit product geschikt is als 

voer voor jouw hond of kat. We onderscheiden 

binnen het segment KVV: 

  Volledig rauw voer => gegarandeerd compleet 

dagmenu door vitaminen en mineralen mix 

eventueel aangevuld met andere ingrediënten

  Samengesteld rauw voer => geen compleet 

dagmenu, maar door smaken af te wisselen 

over een langere periode naar verwachting wel 

een compleet menu

  Enkelvoudig rauw voer => kan alleen als 

aanvulling of beloning dienen, of als onderdeel 

van een geheel zelf samen te stellen menu

Raw4Dogs is een KVV en valt onder de noemer 

volledig rauw voer.

BARF => Bones and Raw Food 

BARF betekent dat je zelf het menu voor jouw 

hond gaat samenstellen, door de verschillende 

grondstoffen in de juiste verhoudingen aan te 

bieden. Het is belangrijk dat spiervlees, bot en 

organen in de juiste verhoudingen gegeven 

worden, aangevuld met groenten en eventuele 

andere supplementen. Realiseer je dat hier 

behoorlijk wat tijd, moeite, inzet én kennis bij komt 

kijken.

NRV => Natuurlijke Rauwe Voeding 

Bij deze methode voer je hele prooidieren, zoals 

bijvoorbeeld eendagskuikens, muizen, konijnen 

en specifieke vissoorten. Ook hier geldt dat je je 

moet realiseren dat je over een bepaalde periode 

wel de juiste balans in nutriënten moet zien aan 

te bieden, omdat er anders afwijkingen kunnen 

ontstaan die voor gezondheidsproblemen kunnen 

zorgen. 

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!

Waarom Raw4Dogs niet 
verhitten in de magnetron?

Rauwe botten kunnen na verhitting gaan 

splinteren en hierdoor inwendige schade 

aanrichten. Niet doen dus! 

Gegarandeerde kwaliteit

Doordat onze ingrediëntenlijst volledig 

transparant is, heb je de zekerheid van een 

vaste kwaliteit en samenstelling met dierlijke 

grondstoffen uit (West) Europa. Ook wanneer een 

bepaalde grondstof schaars is! Raw4Dogs wordt 

zowel voor, tijdens als na de productie gemonitord 

via een streng kwaliteitssysteem. Niet alleen de 

grondstoffen worden gecontroleerd maar ook het 

eindproduct wordt nog eens onderworpen aan 

diverse controles. Deze controles doen we zowel 

organoleptisch (kleur en geur) als analytisch (via 

gerenommeerde en gespecialiseerde laboratoria), 

zodat we de constante kwaliteit van Raw4Dogs 

kunnen garanderen. 

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 kieskeurige hond hebt 

of gewoon omdat je van transparantie houdt én 

wil je de zekerheid van goede en betrouwbare 

kwaliteit? 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!

 Puur rauw product   Gezond, eerlijk en  
transparant

  Hoge acceptatie en  
smakelijkheid

  Voor ieder ras en 
elke leeftijd

TOTALLY RAWESOME!



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 beperkt 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:

  Bewaar de voeding in een afgesloten verpakking 

in je vriezer.

  Ontdooi de rauwe voeding bij voorkeur in de 

koelkast en in een goed afgesloten ontdooidoos 

apart van je eigen eten. 

  Was na het voeren alles dat in aanraking is 

geweest met het vlees goed af met warm water en 

zeep. Vergeet je handen niet!

Voor meer tips kun je kijken op www.raw4dogs.nl

Nu te koop:  
Raw4Dogs Cool Box! 
Super handige ontdooidoos om je Raw4Dogs worsten 

in te ontdooien. Speciaal geschikt voor de 1,5kg 

worsten! De Raw4Dogs Cool Box is te koop bij je 

Raw4Dogs verkooppunt.

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.

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.

Puppy’s Volwassen honden Actieve, drachtige of 
zogende honden

Voedingsadvies



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: +31 (0)85 - 040 35 00

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


