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De kracht van de natuur met de kennis van nu!
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vers rauw vlees, verse organen en verse vleesbotten.
Bevat van nature een zeer hoog gehalte aan
natuurlijke vitaminen en mineralen.
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De kracht van de natuur met de kennis van nu!

BARFmenu
BARFmenu® - Less is more!
BARF staat voor Bones And Raw Food.
BARFmenu is gebaseerd op het BARF-principe. Steeds vaker wil men de hond of kat laten “barfen”,
maar men heeft er of niet voldoende tijd voor, of de huisgenoten vinden het maar niets die
karkassen en organen in de koelkast.
De oplossing…. BARFmenu!
BARFmenu bestaat uit een basis- en een *Premium* assortiment.
Het basis assortiment is volledig diervoeder, het *premium* assortiment is aanvullend diervoeder.
Het *Premium* assortiment bevat géén kip en géén rund!

BARFmenu bevat :
• Vers vlees (55-60%), verse organen (20-25%), verse vleesbotten (20-25%) en dierlijke vezels*1 van
superieure kwaliteit in de juiste verhoudingen.
• Geen rijst of granen - dus glutenvrij!
• Geen geur-, kleur-, en of smaakstoffen.
• Geen groenten. De meningen over het al dan niet geven van groenten zijn verdeeld.
Mocht men toch groenten willen geven, dan is BARFmenu - Groentemix de oplossing!
Een groot voordeel van het feit dat wij geen rijst en groenten in BARFmenu gebruiken is dat honden en katten met diabetes alle smaken kunnen eten (Uiteraard uitgezonderd de Groentemix!).
• Alle smaken BARFmenu voor de kat in 250 gram, zijn ook prima geschikt voor kittens, puppy’s,
kleine hondenrassen en fretten.
De filosofie achter BARFmenu is dat men “compleet” voert, als men verschillende smaken afwisselend
aanbiedt. Drie á vier smaken in een tijdsbestek van circa vier weken (Denk aan de schijf van vijf voor
mensen, alles valt of staat bij afwisseling!).

Hoeveel voeren?
Voor de hond is dit circa 25 gram per kilo lichaamsgewicht per dag.
Voor de kat is dit circa 35 gram per kilo lichaamsgewicht per dag.

Kittens & Puppy’s
Voor kittens is dit circa 70 gram per kilo lichaamsgewicht per dag van wat uw kitten nu weegt.
Voor jonge honden tot 8 maanden geldt circa 50 gram per kilo lichaamsgewicht per dag van wat uw
pup nu weegt.
Met BARFmenu houden we de natuur in ere en is de acceptatiegraad bij zowel hond, kat als fret
bijzonder hoog.
Uit onderzoek is gebleken dat dierlijke vezels een positieve invloed hebben op het verteringsproces. Dit proces wordt
vertraagd waardoor uw huisdier minder snel honger heeft. Tevens reduceert het de ontlasting door optimale vertering.
De dierlijke vezels bevatten sporen van konijn. (Bron: De zin en onzin van rauw voeren blz 83).

*1

De kracht van de natuur met de kennis van nu!
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BARFmenu
Productinformatie
BARFmenu® - KAT Basis assortiment
De BARFmenu basis varianten worden gemaakt van vers rauw vlees, verse organen, verse vleesbotten
en dierlijke vezels. BARFmenu bevat van nature een zeer hoog gehalte aan natuurlijke vitaminen en
mineralen. Alle smaken BARFmenu voor de kat in 250 gram, zijn ook prima geschikt voor kittens,
puppy’s, kleine hondenrassen en fretten. Het basis assortiment is volledig diervoeder.

/of smaakstoffen.
Géén geur-, kleur-, en - dus glutenvrij!
Géén rijst of granen

KAT / FRET

BARFmenu - NATUURLIJK! - KAT
Bevat: Vers rundvlees, vers kippenvlees, verse kippenbotten, verse
runderorganen, zalmolie, vitaminen en mineralen.

BARFmenu - EEND - KAT
Bevat: Vers eendenvlees, verse eendenbotten, verse eendenorganen, zalmolie, vitaminen en mineralen.

BARFmenu - KIP - KAT
Bevat: Vers kippenvlees, verse kippenbotten, verse kippenorganen,
zalmolie, vitaminen en mineralen.

BARFmenu - VIS - KAT
Bevat: Verse makreel, verse zalm, vers kippenvlees, verse kippenbotten, vitaminen en mineralen.

BARFmenu - LAM - KAT
Bevat: Vers lamsvlees, verse lamsbotten, verse lamsorganen, vers
kippenvlees, verse kippenbotten, zalmolie, vitaminen en mineralen.

BARFmenu - KONIJN - KAT
Bevat: Vers konijnenvlees, vers konijnenbotten, verse konijnorganen,
zalmolie, vitaminen en mineralen.

BARFmenu - CATTERY
Bevat: Vers rundvlees, vers kippenvlees, vers konijnenvlees, verse
makreel, verse kippenbotten, verse konijnenbotten, verse runderorganen, verse eendenorganen, zalmolie, vitaminen en mineralen.
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Productinformatie
BARFmenu® - KAT Basis assortiment
BARFmenu - COMPLEET - KAT bevat:

4 x 250g BARFmenu - NATUURLIJK! - KAT
4 x 250g BARFmenu - EEND - KAT
4 x 250g BARFmenu - KIP - KAT
4 x 250g BARFmenu - VIS - KAT
4 x 250g BARFmenu - LAM - KAT
Alles verpakt in één overzichtelijke doos.

Alle smaken BARFmenu voor de kat in 250 gram, zijn ook prima geschikt voor kittens,
puppy’s, kleine hondenrassen en fretten.
Dit staat tevens op het etiket vermeld.

Waarom kan de hond en/of fret het kattenvoer eten?
Om dit duidelijk te maken zullen wij het verschil tussen de voeding voor de kat en de
voeding voor de hond even uitleggen. Een kat is een “obligate carnivoor”, hetgeen zoveel
betekent als “pure vleeseter” (dus géén rijst en groenten etc.).
Taurine moet door de kat uit de voeding gehaald worden, dit in
tegenstelling tot de hond die zelf taurine aanmaakt. Taurine is van
nature aanwezig in vlees en wel met name in hart! Om voldoende
taurine te garanderen hebben we het percentage hart in onze 250
grams verpakkingen dus een fractie verhoogd.
Naast het toevoegen van een hoger percentage hart voor de
taurine behoefte, hebben we het vlees, de organen en de botten,
fijner gemalen, waardoor kittens, puppy’s, kleine hondenrassen en
fretten het ook kunnen eten.

De kracht van de natuur met de kennis van nu!
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BARFmenu
Productinformatie
BARFmenu® - HOND Basis assortiment
De BARFmenu basis varianten worden gemaakt van vers rauw vlees, verse organen, verse vleesbotten en
dierlijke vezels. Al dan niet aan te vullen met BARFmenu - GROENTEMIX. BARFmenu bevat van
nature een zeer hoog gehalte aan natuurlijke vitaminen en mineralen.
Het basis assortiment is volledig diervoeder.

/of smaakstoffen.
Géén geur-, kleur-, en - dus glutenvrij!
Géén rijst of granen

HOND

BARFmenu - NATUURLIJK!
Bevat: Vers rundvlees, vers kippenvlees, verse kippenbotten, verse
runderorganen, zalmolie, vitaminen en mineralen.

BARFmenu - EEND
Bevat: Vers eendenvlees, verse eendenbotten, verse eendenorganen, zalmolie, vitaminen en mineralen.

BARFmenu - KIP
Bevat: Vers kippenvlees, verse kippenbotten, verse kippenorganen,
zalmolie, vitaminen en mineralen.

BARFmenu - VIS
Bevat: Verse makreel, verse zalm, vers kippenvlees, verse kippenbotten, vitaminen en mineralen.

BARFmenu - LAM
Bevat: Vers lamsvlees, verse lamsbotten, verse lamsorganen, vers
kippenvlees, verse kippenbotten, zalmolie, vitaminen en mineralen.

BARFmenu - KONIJN
Bevat: Vers konijnenvlees, vers konijnenbotten, verse konijnorganen,
zalmolie, vitaminen en mineralen.

BARFmenu - GROENTEMIX
Bevat: Verse gepureerde groenten, vers kippenvlees, verse makreel,
verse kippenbotten, verse runderpens, verse boekmaag, zalmolie,
vitaminen en mineralen.

BARFmenu - ENERGIEK
Bevat: Vers konijnenvlees, verse konijnenbotten, verse zalmen,
verse lamsorganen, vers kippenvlees, verse kippenbotten, zalmolie,
vitaminen en mineralen.
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Productinformatie
BARFmenu® - HOND Basis assortiment
TinLo BV heeft als eerste “BARFmenu - COMPLEET” op de markt gebracht.
Vijf smaken in één doos.
Verkrijgbaar in 500 en 1000 grams verpakking voor de hond en 250 grams verpakking voor
de kat, kleine hondenrassen en fretten.

BARFmenu - COMPLEET bevat:

2 x BARFmenu - NATUURLIJK!
2 x BARFmenu - EEND
2 x BARFmenu - KIP
2 x BARFmenu - VIS
2 x BARFmenu - LAM
Alles verpakt in één overzichtelijke doos.

Naast deze vijf smaken, bestaat het “basis” assortiment
ook nog uit Konijn, Energiek en Groentemix.

De kracht van de natuur met de kennis van nu!
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BARFmenu
Productinformatie
BARFmenu® - HOND *Premium* assortiment
De BARFmenu - *Premium* varianten worden gemaakt van vers rauw vlees, verse organen, verse
vleesbotten en dierlijke vezels.
BARFmenu - *Premium* bevat géén kip en géén rund!
BARFmenu bevat van nature een zeer hoog gehalte aan natuurlijke vitaminen en mineralen.
Het *Premium* assortiment is aanvullend diervoeder en dient te worden afgewisseld.

/of smaakstoffen.
Géén geur-, kleur-, en - dus glutenvrij!
Géén rijst of granen

HOND

BARFmenu - LAM *Premium*
Bevat: Vers lamsvlees, vers lamsbotten, verse lamsorganen en
verse lamspens.

BARFmenu - PAARD *Premium*
Bevat: Vers paardenvlees, verse eendenbotten en verse
eendenorganen.

BARFmenu - VIS *Premium*
BARFmenu - VIS *Premium*
Bevat: Verse zalm, verse haring en verse makreel.

BARFmenu - HERT *Premium*
Bevat: Vers hertenvlees, vers kalkoenvlees, verse kalkoenbotten en
verse hertenorganen.

BARFmenu - KALKOEN *Premium*
Bevat: Vers kalkoenvlees, verse kalkoenbotten en verse kalkoenorganen.
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Productinformatie
BARFmenu® - HOND *Premium* assortiment
BARFmenu - DeLUXE bevat:

2 x 1 kg BARFmenu - LAM *Premium*
2 x 1 kg BARFmenu - PAARD *Premium*
2 x 1 kg BARFmenu - HERT *Premium*

HOND

2 x 1 kg BARFmenu - VIS *Premium*
2 x 1 kg BARFmenu - KALKOEN *Premium*
Alles verpakt in één overzichtelijke doos.

BARFmenu - DeLUXE bevat géén kip en géén rund!
De filosofie achter BARFmenu is dat men “compleet” voert, als men verschillende smaken
afwisselend aanbiedt. Drie á vier smaken in een tijdsbestek van circa vier weken (Denk aan de
schijf van vijf voor mensen, alles valt of staat bij afwisseling!).

De kracht van de natuur met de kennis van nu!
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BARFmenu
BARFmenu® - ENERGIEK

BARFmenu - ENERGIEK bevat: vers konijnenvlees, verse konijnenbotten, verse zalm, verse
lamsorganen, vers kippenvlees, verse kippenbotten, zalmolie, vitaminen en mineralen.

BARFmenu - ENERGIEK is verrijkt met dierlijke vezels*1, om het verteringsproces positief
te beïnvloeden.

BARFmenu - ENERGIEK is een eiwitrijke en vetrijke variant. Deze variant is zeer geschikt voor
prestatie gerichte honden. Sporthonden, zoals politie-, slede-, jacht- en windhonden. Ook van ziekte
herstellende honden zijn gebaat bij BARFmenu - ENERGIEK.
Te magere honden kunnen met BARFmenu - ENERGIEK weer zeer snel op hun normale gewicht
worden gebracht.

BARFmenu - ENERGIEK is tevens zeer geschikt voor zogende teven. Door het hoge energie
gehalte is BARFmenu - ENERGIEK minder geschikt voor pups en drachtige honden.
*1

Uit onderzoek is gebleken dat dierlijke vezels een positieve invloed hebben op het verteringsproces. Dit proces wordt
vertraagd waardoor uw huisdier minder snel honger heeft. Tevens reduceert het de ontlasting door optimale vertering.
De dierlijke vezels bevatten sporen van konijn. (Bron: De zin en onzin van rauw voeren blz 83).
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BARFmenu® - GROENTEMIX
Waarom BARFmenu - GROENTEMIX?
De B.A.R.F. - voedingsmethode kent verschillende grondleggers. Enkele van de bekendste zijn onder
meer Dr. Ian Billinghurst, Dr. Tom Lonsdale, Dr. Lyn Thomson en Mogens Eliasen.
Allen zijn het eens over het geven van rauw spiervlees, rauwe vleesbotten en rauwe organen. Ze zijn het
echter oneens of er groenten in het BARFmenu thuishoort!
Welke visie u ook volgt, met BARFmenu zijn beide visies mogelijk, dus met of zonder groenten.

BARFmenu - GROENTEMIX bevat: Verse gepureerde groenten, vers kippenvlees, verse makreel,
verse kippenbotten, verse runderpens, verse boekmaag, zalmolie, vitaminen en mineralen.
BARFmenu - GROENTEMIX is een volledig diervoeder, welke afzonderlijk of als aanvulling op de
andere BARFmenu smaken gegeven kan worden.
Alle BARFmenu varianten zijn te gebruiken voor honden die diabetes hebben, met uitzondering van
BARFmenu - GROENTEMIX.

De kracht van de natuur met de kennis van nu!
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BARFmenu
BARFmenu® - PANCREAS

Waarom BARFmenu - PANCREAS?
BARFmenu - PANCREAS is bedoeld voor honden die problemen hebben met de alvleesklier.
De alvleesklier scheidt dan niet voldoende enzymen af, welke normaliter helpen het voedsel te verteren.
Dit wordt Exocriene Pancreas Insuffiëntie, ook wel EPI genoemd.
Veel commerciële voedingen bevatten rijst, granen en gluten. Honden zijn prooidiereters en dus geen
graaneters! Hun alvleesklier, die niet is aangepast voor het produceren van zoveel enzymen, raakt
uitgeput.
De symptomen zijn vaak als volgt: Grote hoeveelheden vaak grijze stopverfachtige ontlasting.
Ondanks veel eten toch mager worden. Voortdurend honger en werkelijk van alles wordt gegeten
(zelfs ontlasting!).

BARFmenu - PANCREAS bevat 100% gemalen runder alvleesklier.
Indien u BARFmenu - PANCREAS toevoegt aan het versvoer, helpt u de alvleesklier tot rust te
komen. Dit is al vrij snel merkbaar!
De ontlasting zal weer minder en vaster worden. Na een week of zes kan de alvleesklier weer normaal
gaan functioneren. De hond valt minder af en de eetlust wordt weer normaal.
De aanbevolen hoeveelheid is ongeveer 8 gram per kilo lichaamsgewicht per dag. Dit komt neer op
ongeveer één derde van de dagelijkse hoeveelheid vers voer. (Als voorbeeld: een hond van 30 kilo geeft
men gelijktijdig 250 gram BARFmenu - PANCREAS en 500 gram vers voer per dag).
Advies: Biedt BARFmenu - PANCREAS aan op kamertemperatuur voor een maximaal effect.
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Hygiënevoorschriften voor
het voeren van BARFmenu®
BARFmenu bevat de noodzakelijke bacteriën om de darmflora in stand te houden. Hierdoor heeft
uw dier een hogere weerstand en door een goede darmflora worden de voedingsstoffen beter
opgenomen. Voor dieren zijn deze bacteriën dus niet ziekmakend. Voor jonge kinderen, ouderen
en mensen met minder weerstand, kunnen deze bacteriën wel tot problemen leiden.
Om deze reden is het van belang enkele hygiënevoorschriften in acht te nemen.
•

Ontdooi BARFmenu in een afsluitbare bak in de koelkast zodat het niet in aanraking komt met uw
eigen voedsel.

•

Was alles, dat in aanraking is gekomen met het rauwe voer, goed af met warm water en afwasmiddel.

•

Hoe hoger de temperatuur hoe sneller de bacteriën zich zullen vermeerderen.

•

Geef uw huisdier BARFmenu in een koele ruimte en uit de zon.

•

Als uw huisdier BARFmenu niet binnen een uur heeft opgegeten gooi het dan weg.

•

Zorg ervoor dat er geen vliegen in de buurt van het ontdooide BARFmenu kunnen komen.
Vliegen kunnen bacteriën verspreiden.

•

Zorg ervoor dat er geen kleine kinderen in de buurt van het ontdooide BARFmenu kunnen komen.

Kortom... niet veel anders dan hoe u met uw eigen rauwe vlees om dient te gaan.

De kracht van de natuur met de kennis van nu!
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BARFmenu

Meer dan worst alleen!
Bij TinLo begrijpen we heel goed dat het niet altijd mogelijk is uw hond of kat op ieder moment
van de dag te laten genieten van het bevroren vers vlees van BARFmenu®. Bijvoorbeeld tijdens
een dagje weg of op vakantie. Wij denken graag met u mee en bedachten een variant voor
iedereen die er graag op uit trekt: BARF2go.

BARF2go is een nieuwe lijn in ons assortiment,
bestaande uit houdbare vleesvoeding voor - de
naam zegt het al - ‘to go’, oftewel: om mee te
nemen. We kregen regelmatig de vraag wat het
beste alternatief is voor kwalitatief hoogwaardige
vleesvoeding tijdens een vakantie, een logeerpartij of dagje in de natuur. Het gezonde BARFmenu
moet immers in de vriezer worden bewaard en is
daarom soms niet makkelijk mee te nemen. Nu is
er een oplossing: BARF2go!

Handig om mee te nemen
Het grootste voordeel van BARF2go is dat het
buiten de koeling houdbaar is, dus er kan - mits
ongeopend - rustig een hele voorraad worden
meegenomen. Ideaal voor op vakantie! Na opening is BARF2go nog minimaal 5 dagen houdbaar
in de koelkast. Maar dat niet alleen, BARF2go is
voor honden ook perfect te gebruiken bij
outdoor activiteiten, bijvoorbeeld als beloningssnack tijdens trainingen en voor speurwerk.
BARF2go is ook voor de katten een complete,
verrukkelijke maaltijd.
Kortom: neem BARF2go altijd mee in uw tas.

Voedingsadvies
Wij adviseren volwassen honden circa 25 gram
BARF2go per kilo lichaamsgewicht per dag te
geven. Puppy’s eten gemiddeld 40 gram per kilo
lichaamsgewicht per dag. Voor katten adviseren
wij 35 gram per kilo lichaamsgewicht per dag.
Kittens eten gemiddeld 30 tot 60 gram per kilo
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lichaamsgewicht per dag. BARF2go is als voeding
helemaal compleet, de hond of kat heeft verder
alleen vers drinkwater nodig.

Bevat:
- 5 diersoorten: kip, lam, eend, rund en zalm
- Geen rijst of granen, dus glutenvrij
- Geen geur-, kleur- en smaakstoffen of
conserveringsmiddelen
- Geen groenten

De BARF2go voordelen nog even
op een rij:
-

Lang houdbaar
Gemakkelijk mee te nemen
Fantastisch als maaltijd
Fijn om mee te trainen
Prima als beloning

BARF2go
Meer dan worst alleen!
Ga voor meer informatie naar www.barf2go.nl.

De kracht van de natuur met de kennis van nu!
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Analyse BARFmenu® - Kat
Smaak

Vocht

Energie
As

Eiwit

Vet

Celstof Calcium Fosfor

Ca:P

kcal/100g

Cattery

%

64,26

2,78 16,53

15,25

0,31

0,90

0,57

1,58

203,40

Natuurlijk!

%

65,07

2,66 16,03

15,85

0,29

0,83

0,52

1,58

206,75

Kip

%

65,49

3,16 15,98

15,61

0,25

0,83

0,55

1,52

204,35

Konijn

%

63,94

2,90 18,50

11,09

0,31

0,91

0,62

1,48

173,80

Eend

%

67,72

3,42 16,17

11,11

0,01

0,86

0,60

1,43

164,69

Vis

%

62,63

3,43 16,15

15,67

0,24

0,91

0,61

1,49

205,59

Lam

%

63,77

4,12 16,77

15,43

0,32

0,94

0,70

1,35

205,98

Compleet*

%

64,94

3,36 16,22

14,73

0,22

0,87

0,60

1,45

197,47

*BARFmenu - Compleet bevat: 4x Natuurlijk!, 4x Eend, 4x Kip, 4x Vis, 4x Lam

Analyse BARFmenu® - Hond
Smaak

Energie

Vocht

As

Eiwit

Vet

Celstof Calcium Fosfor

Ca:P

kcal/100g

Groentemix

%

70,08

2,32

13,50

12,62

0,44

0,55

0,35

1,55

167,58

Natuurlijk!

%

64,39

2,90

16,09

16,58

0,30

0,82

0,52

1,58

213,59

Kip

%

66,96

2,97

16,12

14,23

0,23

0,77

0,50

1,54

192,57

Konijn

%

59,71

2,70

16,73

17,00

0,29

0,90

0,57

1,59

219,97

Eend

%

66,41

3,42

15,92

12,92

0,05

0,93

0,62

1,50

179,96

Vis

%

63,44

3,34

16,19

15,78

0,26

0,93

0,59

1,58

206,80

Lam

%

65,21

2,70

16,85

15,60

0,19

0,72

0,42

1,7

207,83

Energiek

%

62,52

2,86

16,60

17,41

0,28

0,87

0,54

1,59

223,04

Compleet**

%

65,28

3,07

16,23

15,02

0,21

0,83

0,53

1,57

200,15

** BARFmenu - Compleet bevat: 2x Natuurlijk!, 2x Eend, 2x Kip, 2x Vis, 2x Lam

Analyse BARFmenu® - *Premium* Hond
Smaak

Energie

Vocht

As

Eiwit

Vet

Celstof Calcium Fosfor Ca:P kcal/100g

Kalkoen *Premium*

%

68,82

3,03

17,17

9,91

0,23

0,86

0,59

1,45

157,88

Hert *Premium*

%

65,21

3,15

16,67

10,85

0,08

0,94

0,58

1,61

164,37

Lam *Premium*

%

61,74

3,47

17,09

17,59

0,34

0,70

0,62

1,12

226,71

Paard *Premium*

%

64,79

3,36

18,03

13,48

0,02

0,74

0,52

1,44

193,40

Vis *Premium*

%

63,95

2,90

17,45

12,66

0,18

0,71

0,48

1,48

183,74

DeLUXE***

%

64,90

3,18

17,28

12,90

0,17

0,79

0,56

1,41

185,20

*** BARFmenu - DeLUXE bevat: 2x Lam *Premium*, 2x Paard *Premium*, 2x Hert *Premium*, 2x Vis *Premium*, 2x Kalkoen *Premium*
V7.0 Oktober 2017.
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BARFmenu
Aanvullend diervoeder

Volledig diervoeder

*PREMIUM*

HOND 500g

DeLUXE

COMPLEET

LAM

LAM

VIS

VIS

PAARD

EEND

HERT

KONIJN

KALKOEN

NATUURLIJK!

KIP
CATTERY 1kg
CATTERY

GROENTEMIX
CATTERY 500g
ENERGIEK

PANCREAS
250g

De kracht van de natuur met de kennis van nu!
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