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Prins Petfoods maakt 100% natuurlijke 
honden- en kattenvoeding. Van 
geperste en krokante brokvoedingen tot 
vleesmaaltijden, voor iedere hond en kat 
hebben we een maaltijd op maat. Op het 
gebied van geperste hondenvoeding zijn 
we marktleider in Nederland.

Als familiebedrijf staat Prins al meer dan 
vijftig jaar voor streng gecontroleerde 
Nederlandse kwaliteitsproducten. Voedingen 
voor alle behoeften en levensfasen: 100% 
natuurlijk, vrij van kunstmatige geur-, kleur- 
en smaakstoffen en proefdiervrij, met 
ingrediënten die een gezonde werking van 
het lichaam ondersteunen. 

Onze geperste brok is een product waar we 
extra trots op zijn. Via dit boekje laten we 
u graag kennismaken met onze geperste 
brokvoedingen, allemaal van hoge kwaliteit 
en met veel kennis en liefde voor uw hond 
bereid. 

Hier staan wij voor

• Quality first
Wij overtreffen continu verwachtingen.

• Sharing knowledge
Wij delen onze kennis en leren van elkaar.

• Connected
Wij verbinden door te informeren en 
inspireren.

• Innovative
Wij durven te veranderen.

• Environmental respect
Wij maken verantwoorde keuzes voor  
het welzijn van mens en dier.

Kwaliteit uit 
Nederland

Welkom in onze wereld!
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2 september 1963
Oprichting van ons bedrijf door de 
heer Verkade, oorspronkelijk producent 
van kalvermelk in Wekerom. 1995

De lijn met geperste brokvoedingen 
breidt steeds verder uit met nieuwe 
varianten en krijgt de naam ProCare.

2012
Introductie van geperste Prins 
dieetvoedingen ter ondersteuning van 
honden met overgewicht, diabetes, 
gewrichtsproblemen, huid- en 
vachtproblemen en maagdarmproblemen.

2014
Introductie van ProCare Grainfree, een 
graanvrije voedingslijn voor gevoelige 
honden.

2015
Introductie ProCare Protection, een 
speciale voedingslijn met unieke 
ingrediënten die extra ondersteuning 
bieden aan (middel)grote honden. 

1986 
Introductie van de eerste twee Prins-
producten voor de hond, waaronder 
de geperste brokvoeding Prins 
Standaard.

Eind jaren ’70 
De heer Verkade start met de 
ontwikkeling van hondenvoeding. 
Zijn inzicht, kennis en ervaring vormen 
nog steeds de basis van alle Prins-
producten.

De geschiedenis van 
onze geperste brok

2000 
Introductie van Prins 
ProCare Resist, een 
speciale geperste 
brokvoeding voor 
(stress)gevoelige 
honden waaraan een 
uniek kruidenmengsel 
is toegevoegd.
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Onze geperste brokken maken we bij een 
temperatuur van circa 75 graden Celsius. 
Daardoor krijgen de ingrediënten een 
minder hoge hittebelasting en blijven alle 
voedingsstoffen behouden. We geven u 
graag een kijkje in onze keuken! 

Alleen het beste 
Prins werkt volgens de zwaarste 
kwaliteitsnormen GMP+ (Good 
Manufacturing Practice) en HACCP (Hazard 
Analysis and Critical Control Points). Dat 
betekent dat niet alleen onze grondstoffen, 
maar ook onze leveranciers aan hoge eisen 
moeten voldoen. Voordat de vrachtwagens 
de aangevoerde grondstoffen voor onze 
geperste brokken lossen, controleren we 
de lading. Pas als alles akkoord is, slaan 
we de grondstoffen in onze voorraadhal 
op. Door een strak voorraadbeheer zijn alle 
grondstoffen altijd vers.

Wist u dit?
• Alle grondstoffen die we gebruiken zijn  
 van een kwaliteit die vergelijkbaar is  
 met die van producten voor menselijke  
 consumptie. 
• We kunnen altijd precies achterhalen  
 welke grondstoffen in welke zak terecht  
 zijn gekomen. Dat geeft een goed  
 gevoel!

Vers van de pers
We werken voor onze voedingen met vaste 
recepten, waarbij de computer precies 
berekent hoeveel grondstoffen voor het 
betreffende recept nodig zijn. 

Alle ingrediënten worden vervolgens 
afgewogen, gemalen en gekneed tot een 
gelijkmatig mengsel. Aan dat mengsel 
voegen we stoom en water toe, waarna  de 
pers er, door het mengsel door een matrijs 
(vormplaat) te drukken, brokken van maakt. 
Onze brokkenmakers houden hierbij alles 
nauwkeurig in de gaten: zijn de brokken 
bijvoorbeeld goed van kleur, vorm en 
hardheid? 

Verschillende vormen
Bij geperste brokken 
zijn minder brokvormen 
mogelijk dan bij krokante 
brokken. Door een ander 
bereidingsproces zijn 
geperste brokken wat 
brozer, waardoor ze niet in 
ieder gewenst vormpje zijn 
te persen. Voor een goede 
opname zijn de vorm en het 
formaat van de brok heel 
belangrijk. Prins werkt 
daarom met zes 
verschillende geperste 
brokvormen.

Warm versus koud
Hondenbrokken kun je ‘warm’ en 
‘koud’ persen. Een koud geperste brok 
wordt gemaakt zonder stoom, bij dit 
productieproces wordt alleen water 
toegevoegd om de ingrediënten te mengen. 
Warm geperste brokken zoals die van Prins 
worden gemaakt met behulp van water en 
stoom. Dit betekent niet dat koud persen bij 
een lagere temperatuur gebeurt: doordat er 
geen stoom wordt gebruikt, ontstaat er meer 
weerstand als het ingrediëntenmengel door 
de matrijs wordt gedrukt. Door die wrijving 
en druk kan de temperatuur tijdens het 
productieproces van een koud geperste brok 
uiteindelijk net zo hoog oplopen als bij een 
warm geperste brok.

Brokken 
maken: zo 
doen we dat
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Check, check en dubbelcheck
De verse brokken worden opgevangen 
in grote zakken, de zogeheten ‘big bags’. 
Die worden in de opslagruimte klaargezet 
om verpakt te worden. Maar eerst gaat 
er nog een monster van iedere big bag 
voor diverse analyses naar ons eigen 
gecertificeerde laboratorium. Pas als de 
kwaliteitscontroleur tevreden is, volgt een 
groene vrijgavekaart en mogen de brokken 
naar de verpakkingshal.

Klaar voor de zak
Onze inpakmachines zorgen dat de brokken 
in de juiste hoeveelheid in de verpakkingen 
terechtkomen. Alle zakken krijgen een 
stempel met de productiedatum en de 
batchcode van de betreffende partij en 
worden dan op pallets gestapeld en in 
stellingen geplaatst, in afwachting van het 
vervoer naar onze afzetkanalen en heel 
wat hongerige honden, die wereldwijd met 
veel smaak onze met veel liefde en kennis 
bereide maaltijden verorberen!

Lekker vers
Verpakkingen zijn heel 
belangrijk voor het 
behoud van de kwaliteit 
en voedingswaarde van 
voedingen. Zuurstof 
en licht kunnen 
de houdbaarheid 
en smakelijkheid 
beïnvloeden. Om onze 
brokken lekker en vers 
te houden, worden ze 
zuurstofarm verpakt.

De verpakking speelt een belangrijke    
rol voor het behouden van de       
kwaliteit.

Houdbaarheid en smakelijkheid     
worden beïnvloed door zuurstof en    
daglicht.

Om de kwaliteit optimaal te houden 
worden alle voedingen verpakt onder     
gecontroleerde atmosfeer 
(zuurstofarme omgeving).

Om een goede barrièrefunctie te bereiken 
wordt er gewerkt met een gelamineerde 
verpakking die bestaat uit drie lagen 
en die 100% recyclebaar is.

Tussenlaag:
Polyester binnenlaag met metallic 
coating zorgt voor een uitstekende 
zuurstofbarrière: de verpakking is 

volledig luchtdicht.

Buitenlaag:
Transparante polyester 
folie met bedrukking.

Binnenlaag:
Stevige transparante 
polyetheen folie, geeft 
de verpakking stevigheid 
en flexibiliteit.
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Geperste brokvoeding is zeer 
geconcentreerd en heeft daardoor 
minder volume, waardoor de porties 
in vergelijking met krokante brokken 
kleiner zijn. Dat zorgt voor een lagere 
maagbelasting.

Ideaal voor actieve honden…
Door het kleinere volume en daardoor 
lagere maagbelasting zijn geperste brokken 
zeer geschikt voor actieve honden en 
sporthonden. Bovendien vallen geperste 
brokken in de maag langzaam als een hoopje 
zand uiteen, wat zorgt voor een goede 
verteerbaarheid en geleidelijke opname van 
voedingsstoffen. Krokante brokken zwellen 
eerst iets op door het vocht in de maag en 
vallen daarna pas uit elkaar.

…en drachtige teven
Ook drachtige teven kunnen gebaat zijn bij 
de hoge dichtheid aan voedingsstoffen in 
een geperste brokvoeding. Het kan gebeuren 
dat een teef aan het eind van haar dracht 
minder wil eten omdat de bijna volgroeide 
pups dan in de weg gaan zitten en tegen 
haar maag gaan drukken, terwijl ze juist dan 
steeds meer energierijke voeding nodig 
heeft. Dankzij geperste brokken krijgt ze 
met kleinere porties dan toch de benodigde 
hoeveelheid ‘brandstof’ binnen. Dat kan 
ook een voordeel zijn voor pups die leren 
een vaste voeding te eten: met een geperst 
brokje krijgen ze meer voedingsstoffen en 
energie binnen dan met een krokant brokje.

Dat scheelt!
Omdat alle voedingsstoffen bij elkaar zijn 
geperst en er geen lucht in de brokken zit, 
nemen geperste brokken minder ruimte in. 

Niet alleen in de maag, maar óók in 
de verpakking. Voor 15 kilo geperste 
brokvoeding gebruiken we hetzelfde formaat 
zak als voor 10 kilo krokante brokvoeding, 
en in een 2 kilo-verpakking krokante brok 
past 3 kilo geperst. Dat scheelt ongeveer 
30 procent aan verpakkingsmateriaal! 
Bovendien passen er meer kilo´s brok op 
één pallet, waardoor er minder transport 
nodig is, en is er door de bereiding op een 
lagere temperatuur minder energie nodig.

Weetje
Omdat geperste brokken bij een lagere 
temperatuur worden bereid, gebruiken 
we voorgegaarde koolhydraatbronnen 
zoals maïs, rijst en/of aardappel. Hierdoor 
kan de hond de voedingsstoffen uit deze 
ingrediënten goed opnemen en benutten.

Mmm…
Veel honden vinden geperste brokken erg 
lekker, waardoor ze ideaal zijn voor lastige 
eters. Sommige honden moeten eerst even 
aan hun geperste maaltijd wennen. Dat 
kan komen omdat er geen kunstmatige 
geur- en smaakstoffen aan onze brokken 
zijn toegevoegd, of omdat geperste brokken 
niet worden voorzien van een vetlaagje zoals 
krokante brokken. Bij geperste brokken 
worden oliën en vetten tegelijk met de 
andere ingrediënten verwerkt. Bij krokante 
brokken kan dat vanwege de hoge verhitting 
niet en worden de voor hoge temperaturen 
gevoelige vetten pas later toegevoegd.

De voordelen 
van geperst

Een groot verschil! 
Links de benodigde dagportie van 
een krokante brok, rechts die van 

een geperste brok.
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Wat is nou beter?
Wat is nou beter, een geperste brokvoeding, 
of een krokante? Die vraag krijgen we bij 
Prins heel vaak en daar kunnen we kort 
over zijn: de beste brok bestaat niet. Er is 
geen stelregel te geven wanneer een hond 
geperst of krokant zou moeten eten. Het is 
maar net waar het dier in kwestie het goed 
op doet! 

Less is more
Ervaar de voordelen van een geperste brok:
• Bereid op een lagere temperatuur
• Geconcentreerde voeding, kleinere  
 porties
• Lagere maagbelasting, ideaal voor  
 actieve honden
• Hoge verteerbaarheid
• Goede acceptatie, ideaal voor  
 lastige eters
• Minder belasting van het milieu

Tip! 
Voeg een scheutje warm water 

toe om de brokken (nog) 
aantrekkelijker te maken.
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ProCare Puppy & Junior Perfect Start
Voor pups en jonge middelgrote en grote 
honden vanaf 4 weken tot circa 12 maanden

ProCare Super Active
Voor opgroeiende en volwassen actieve  
en/of drachtige en zogende middelgrote  
en grote honden vanaf circa 6 maanden  
tot circa 8 jaar

ProCare Standard Fit
Voor volwassen middelgrote en grote 
honden vanaf 12 maanden tot circa 8 jaar 
met een lagere energiebehoefte

ProCare Lamb & Rice Hypoallergic
Voor volwassen middelgrote en grote 
honden vanaf 12 maanden tot circa 8 jaar 
met een gevoelige huid en vacht

ProCare Resist Calm
Voor (stress)gevoelige middelgrote en grote 
honden vanaf 12 maanden 

ProCare Light Low Calorie 
Voor middelgrote en grote honden vanaf 12 
maanden met overgewicht die verantwoord 
moeten afvallen

ProCare Senior Support
Voor oudere middelgrote en grote honden 
vanaf circa 8 jaar

ProCare Lamb & Rice Senior Hypoallergic
Voor oudere middelgrote en grote honden 
vanaf circa 8 jaar met een gevoelige huid  
en vacht
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Natuurlijk 
lekker: onze 
geperste 
voedings-
lijnen
Prins ProCare
Hoogwaardige geperste brokvoedingen 
voor middelgrote en grote honden.
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Beste product van het jaar!
Prins ProCare Super Active, een van 

de toppers in ons assortiment, is door 
Nederlandse consumenten uitgeroepen tot 

‘Beste Product van het Jaar 2015-2016’. 
Een titel waar we trots op zijn!
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ProCare Mini Puppy & Junior Perfect Start
Voor pups en jonge kleine honden vanaf 4 
weken tot circa 12 maanden

ProCare Mini Super Active
Voor opgroeiende en volwassen actieve  
en/of drachtige en zogende kleine honden 
vanaf 6 maanden tot circa 8 jaar

ProCare Mini Lamb & Rice Hypoallergic
Voor volwassen kleine honden vanaf 12 
maanden met een gevoelige huid en vacht

ProCare Mini Resist Calm
Voor (stress)gevoelige kleine honden vanaf 
12 maanden 

ProCare Mini Senior Support
Voor kleine honden vanaf circa 8 jaar

Een aangepaste brokvorm
De Prins ProCare Mini-voedingen hebben 
een kleinere brokvorm, speciaal aangepast 
op kleine hondjes.
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Natuurlijk 
lekker: onze 
geperste 
voedings-
lijnen
Prins ProCare Mini
Hoogwaardige geperste brokvoedingen 
voor kleine honden.

2020
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ProCare Grainfree Puppy & Junior 
Daily Care
Voor pups en jonge honden vanaf 4 weken 
tot circa 12 maanden

ProCare Grainfree Adult Pro Energy
Voor opgroeiende en volwassen actieve  
en/of drachtige en zogende honden vanaf 
6 maanden tot circa 8 jaar

ProCare Grainfree Sensible Hypoallergic
Voor volwassen honden vanaf 12 maanden 
met een gevoelige spijsvertering

ProCare Grainfree Skin & Coat
Voor volwassen honden vanaf 12 maanden 
tot circa 8 jaar voor een gezonde huid en 
vacht
Ook bijzonder geschikt voor honden met  
een lagere energiebehoefte!

ProCare Grainfree Senior Fit
Voor oudere honden vanaf circa 8 jaar

Een goed alternatief
Sommige honden kunnen gevoelig zijn voor 
granen en hebben baat bij een graanvrije 
voeding. Prins Grainfree is dan een goed 
alternatief. In plaats van granen hebben we 
voor deze voedingen groenten als aardappel, 
tapioca en erwt gebruikt. Prins Grainfree is 
geschikt voor alle honden, niet alleen voor 
gevoelige honden. Wie zich beter voelt bij 
een graanvrije voeding, kan overstappen op 
Grainfree.

Pr
o

C
ar

e 
G

ra
in

fr
ee

P
U

P
P

Y
 &

 J
UN

IO
R 

Da
ily

 C
ar

e

Pr
o

C
ar

e 
G

ra
in

fr
ee

A
D

U
LT

 P
RO

 E
N

ER
GY

Pr
o

C
ar

e 
G

ra
in

fr
ee

S
E

N
S

IB
LE

 
Hy

po
al

le
rg

ic

Pr
o

C
ar

e 
G

ra
in

fr
ee

S
K

IN
 &

 C
O

A
T

Pr
o

C
ar

e 
G

ra
in

fr
ee

S
E

N
IO

R
 F

IT

Natuurlijk 
lekker: onze 
geperste 
voedings-
lijnen
Prins ProCare Grainfree
Graanvrije geperste brokvoedingen zonder 
tarwe, rijst, maïs of andere granen, speciaal 
voor de gevoelige hond.
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ProCare Protection Puppy
Voor pups en jonge middelgrote en grote 
honden vanaf 4 weken tot circa 12 maanden

ProCare Protection Super Active
Voor opgroeiende en actieve volwassen  
en/of drachtige en zogende middelgrote  
en grote honden vanaf 4 maanden tot  
circa 8 jaar

ProCare Protection Lamb Hypoallergic
Voor volwassen middelgrote en grote 
honden vanaf 12 maanden met een 
gevoelige huid en vacht
Hypoallergeen, met lam als enige eiwitbron 
en vrij van tarwegluten.

ProCare Protection Sterilised
Voor volwassen gesteriliseerde/gecastreerde 
middelgrote en grote honden vanaf 12 
maanden tot circa 8 jaar
De eerste Prins-voeding speciaal voor 
gesteriliseerde/gecastreerde honden!

ProCare Protection Senior Fit
Voor oudere middelgrote en grote honden 
vanaf circa 8 jaar
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Natuurlijk 
lekker: onze 
geperste 
voedings-
lijnen
Prins ProCare Protection
Hoogwaardige geperste brokvoeding met 
unieke ingrediënten als kruiden en Schüssler 
celzouten, speciaal voor (middel)grote 
honden die gezien hun lichaamsbouw en 
levensstijl iets extra’s nodig hebben.

Het paradepaardje onder 
onze geperste brokken!
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Wat maakt Prins ProCare 
Protection zo speciaal?

• Prebiotica 
Hoogwaardige prebiotische vezels zoals 
chicorei en Fructo-Oligo-Sacchariden (FOS), 
oftewel voedingsvezels die een positief 
effect hebben op de groei van gunstige 
darmbacteriën, zorgen voor een gezonde 
darmflora.

• Celzouten  
Prins ProCare Protection is de allereerste 
hondenvoeding met Schüssler celzouten, 
combinaties van mineralen om eventuele 
tekorten aan te vullen of noodzakelijke 
reserves op te bouwen. Iedere Protection-
variant heeft een eigen, specifieke 
celzoutenmix.

• Kruiden  
Speciaal voor Prins geselecteerde kruiden 
helpen onder meer het spijsverteringsstelsel, 
de bloedcirculatie en de botten en 
ligamenten (bindweefselbanden) te 
ondersteunen. Iedere Protection-variant 
bevat een specifieke mix van reukloze 
kruidenextracten.

• Ondersteunende ingrediënten  
Op actieve (middel)grote honden 
afgestemde toevoegingen voor bijvoorbeeld 
soepele spieren en een gezonde hartfunctie: 
naast vitamine A en D ook vitamine E en C, 
taurine, L-carnitine, silymarine, glucosamine 
en chondroïtine.

• Speciaal aangepaste brokvorm  
Het formaat van de Protection-brokken is 
afgestemd op (middel)grote honden en 
bevordert kauwen.

Ingrediënten voor een 
optimale functionering 

van de hartspier

Ondersteunende 
ingrediënten voor 

soepele gewrichten

Voedingsvezels voor een 
gezonde darmflora

 Ondersteuning van 
het maagdarmstelsel
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ProCare Dieet Gewichtscontrole & 
Diabetes
Voor honden vanaf 12 maanden met 
overgewicht en diabetes
Om de hond op een verantwoorde manier 
af te laten vallen en de regulering van de 
bloedsuikerspiegel te ondersteunen.

ProCare Dieet Spieren & Gewrichten
Voor honden vanaf 12 maanden met 
gewrichtsproblemen
Met ingrediënten als glucosamine, 
chondroïtine, gelatinehydrolysaat en 
bètaglucanen die bijdragen aan soepele 
spieren en gewrichten.

ProCare Dieet Huid & Darm Hypoallergeen
Voor honden vanaf 12 maanden met huid- 
en vachtproblemen/maagdarmproblemen
Geselecteerde eiwitbronnen als eend, 
aardappel en rijst verminderen de kans op 
een overgevoeligheidsreactie. 

Wist u dit?
• Ongeveer de helft van alle honden is  
 te dik, en suikerziekte komt steeds  
 vaker voor. 
• Bij een derde van de honden met  
 gewrichtsproblemen is meer dan één  
 gewricht aangetast.
• Veel hondeneigenaren geven bijvoeding  
 naast de dieetvoeding, wat de kans op  
 overgevoeligheidsreacties verhoogt.

Kijk voor alle informatie over onze voedingen, 
zoals de samenstelling, analyse en 
gebruiksaanwijzing, op www.prinspetfoods.nl 

Natuurlijk 
lekker: onze 
geperste 
voedings-
lijnen
Prins ProCare 
Dieetvoedingen
Hoogwaardige dieetvoedingen voor 
honden met overgewicht, diabetes, 
gewrichtsproblemen, huid- en 
vachtproblemen en maagdarmproblemen.
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Wat was het vroeger nog overzichtelijk 
toen meneer Verkade, de oprichter 
van Prins Petfoods, de eerste Prins 
hondenvoedingen introduceerde! Er was 
destijds slechts één geperste brok: Prins 
Standaard.

Doordat we steeds meer te weten komen 
over voeding en we onze producten dus 
steeds verder ontwikkelen en innoveren, 
komen er steeds meer geperste voedingen 
met een toegevoegde waarde bij. De Prins 
ProCare Protection-lijn met unieke extra’s is 
daar een voorbeeld van. 

We kunnen ons voorstellen dat u het moeilijk 
vindt om te bepalen welke voeding voor uw 
hond nu het meest geschikt is. Ons ervaren 
Prins CareTeam helpt u graag verder met een 
voedingsadvies op maat: 0318-524245 of 
advies@prinspetfoods.nl 

Aarzel niet om contact op te nemen: we 
bieden u met veel kennis en plezier alle 
benodigde begeleiding. 

We care!

Wordt vervolgd…
Prins werkt constant aan het verbeteren 
van bestaande en ontwikkelen van nieuwe 
voedingen. We werken daarbij samen met 
diverse universiteiten, vaste leveranciers en 
tal van deskundigen en liefhebbers. 
Het ontwikkelen van de perfecte maaltijd, 
dat vinden wij een uitdaging! 

Wij geven u 
graag advies
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Drinkgedrag
Een geperste en daardoor geconcentreerde 
brokvoeding kan er voor zorgen dat de hond 
iets meer gaat drinken. Zeker in het begin, 
als de hond mogelijk iets te veel van de 
nieuwe voeding krijgt en nog moet wennen 
aan zijn nieuwe maagvulling en de structuur 
van de voeding. Als uw hond overmatig veel 
blijft drinken en onderzoek bij de dierenarts 
niets uitwijst, adviseren wij de geperste 
brokken eerst in een laagje warm water te 
weken. Zo neemt uw hond tijdens het eten 
ook vocht op, waardoor de dorstprikkel 
mogelijk minder is. Als dit weken resultaat 
heeft kunt u de hoeveelheid water door de 
voeding weer afbouwen, maar dat hoeft niet 
per se.

Hoeveel water?
Een gezonde hond drinkt, uiteraard 
afhankelijk van de omgevingstemperatuur 
en zijn inspanningsniveau, ongeveer 50-60 
ml water per kilo lichaamsgewicht per dag. 
Een hond van tien kilo drinkt per dag dus 
ongeveer 500 tot 600 ml water. Een hond 
drinkt ongeveer 3-4 ml water per gram 
droogvoeding. Door de hoeveelheid water af 
te meten voordat u de drinkbak vult krijgt u 
een beter beeld van het drinkgedrag van uw 
hond. Soms vallen de drinkmomenten na het 
eten meer op, maar blijkt de hond per saldo 
toch niet meer te drinken dan normaal.

Ontlasting
De hoeveelheid en structuur van de 
ontlasting van uw hond geven een beeld 
van hoe de voeding wordt benut en of de 
hoeveelheid ervan passend is. De ontlasting 
dient stevig van structuur te zijn en een hond 
mag, uitgaande van twee maaltijden, drie tot 
hooguit vier keer per dag poepen. Heeft uw 
hond meer ontlasting? Dan kan het zijn dat 
hij een te grote dagportie voeding krijgt. 

Overschakelen naar een geperste 
brokvoeding? We helpen u graag op weg.

Wegen is weten!
Veel mensen moeten wennen aan de 
compactheid van een geperste brok, en 
aan het feit dat je er daardoor minder van 
hoeft te geven dan van krokante brokken. 
Een hond kan daardoor snel te dik worden. 
Meten is weten: weeg de dagportie voeding 
voor uw hond af op een keukenweegschaal. 
Een maatbeker is minder betrouwbaar: 
veel mensen zijn namelijk vaak geneigd af 
te meten tot net iets boven het gewenste 
streepje. Een paar brokjes meer lijkt 
misschien niet zo erg, maar maakt bij een 
geperste voeding vaak al snel een groot 
verschil. Bovendien is het maar net hoe je de 
maatbeker vult: met een beetje schudden, 
waardoor de ruimte tussen de voeding 
verdwijnt, passen er opeens veel meer (en 
eigenlijk te veel) brokjes onder het streepje! 

Benodigde dagportie
Op de verpakking van onze voedingen vindt 
u een advies voor de dagelijks benodigde 
hoeveelheid voeding. Houd er rekening mee 
dat dit slechts een richtlijn is. Afhankelijk 
van de activiteit van uw hond kan het nodig 
zijn iets meer of juist iets minder te voeren. 
Het kan zijn dat u met name in het begin de 
hoeveelheid voeding moet bijstellen. Houd 
uw hond dus goed in de gaten en pas de 
dagportie desgewenst aan. 

Goed om te 
weten
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Soms kan de hond dan ook wat mager 
zijn, omdat te veel voeding in één keer kan 
zorgen voor een snellere darmpassage, 
waardoor de benodigde voedingsstoffen 
niet kunnen worden opgenomen en voor 
een groot deel onbenut het lichaam weer 
verlaten. Het advies is dan de portie aan te 
passen en te verdelen over minimaal drie 
maaltijden per dag.

De ideale drol
Een goede drol van een gezonde hond is 
donkerbruin van kleur, compact en stevig 
van structuur.

Brokken én vlees: kan dat?
Vaak worden geperste brokken 
gecombineerd met het geven van een 
vleesvoeding. Sommige honden kunnen 
met twee soorten voeding op één dag 
goed overweg, andere niet. Verder is het 
met het geven van een gecombineerde 
voeding niet altijd duidelijk wat een hond 
precies aan voedingsstoffen binnenkrijgt. 
Brokken hebben namelijk een heel andere 
voedingswaarde per kilo dan vlees, 
waardoor de hond te veel of juist te weinig 
calorieën kan binnenkrijgen. Bovendien 
verloopt de vertering van een droogvoeding 
met een laag vochtgehalte en een hoger 
koolhydratengehalte anders dan een 
vleesvoeding met vooral vocht, eiwit en vet. 
Dat hoeft niet tot problemen te leiden, maar 
zou de opname van voedingsstoffen wel 
negatief kunnen beïnvloeden.

Voedingsadvies
Wilt u zowel geperste brokken als vlees 
aan uw hond geven? Dan adviseren we u 
een periode van brokvoeding af te wisselen 
met een week vers vlees, of te kiezen voor 
vijf dagen brokvoeding en twee dagen 
vers vlees. Uw hond zal laten zien welke 
voedingsmethode het best bij hem past!

Waarom suiker?
Op de verpakkingen van onze geperste 
brokvoedingen kunt u het ingrediënt 
suiker vinden. We gebruiken namelijk 
maltodextrine, dat in de ingrediëntengroep 
‘Suikers’ valt. Maltodextrine zorgt voor de 
benodigde stevigheid van de geperste brok, 
die door de lagere bereidingstemperatuur 
een andere structuur heeft dan een krokante 
brok. Daarnaast is dextrine een waardevolle, 
snel beschikbare energiebron voor de hond. 
Het toevoegen van maltodextrine heeft geen 
negatief effect op het gebit: honden zijn 
door de hogere zuurgraad van hun speeksel 
minder gevoelig voor gaatjes dan mensen. 

Niet voor de poes
Prins heeft geen geperste brokvoedingen 
voor katten: dat zijn heel andere eters die 
erg gevoelig zijn voor de textuur van hun 
voeding en de structuur van een geperste 
brok in tegenstelling tot honden niet zo fijn 
vinden. 
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Volg voor een optimale overstap naar een 
geperste brokvoeding van Prins één van de 
onderstaande adviezen.

Overstappen van krokant naar geperst
Als u overstapt van een krokante 
(geëxtrudeerde) naar een geperste brok van 
Prins, adviseren wij u de hond in één keer 
over te zetten op de nieuwe voeding, dus 
niet door te mengen. In een enkel geval kan 
de ontlasting door de wisseling van voeding 
iets anders zijn dan normaal, dit is niet 
ernstig. 

Diepvries vers vlees
U kunt ook kiezen voor een overstap middels 
diepvries vers vlees. Geef uw hond dan 
gedurende één week een diepvries vers 
vlees maaltijd, bijvoorbeeld Prins TotalCare 
Super Complete. Dit zorgt er voor dat de 
darmflora zich optimaal herstelt, waardoor 
de hond als het ware wordt ‘opgeschoond’. 
Na de week vers vlees kunt u de nieuwe 
brok direct zonder te mengen geven. Als 
uw hond voor het eerst vers vlees krijgt, 
raden wij u aan het vlees de eerste twee 
dagen even licht aan te koken, zodat het 
spijsverteringsstelsel aan deze nieuwe 
voeding kan wennen. Daarna kunt u het 
vlees ontdooid rauw op kamertemperatuur 
geven.

Overstappen van geperst naar geperst
Stapt u van een andere geperste brok over 
naar een geperste brok van Prins? 
Dan kunt u dat doen door de oude en de 
nieuwe voeding te mengen. 

Meng gedurende zeven dagen steeds 
meer nieuwe voeding door de oude tot u 
geheel bent overgestapt. Ook in dit geval 
kan het gebeuren dat de ontlasting door de 
wisseling van voeding tijdelijk iets anders 
is. U kunt ook kiezen voor een overstap 
middels diepvries vers vlees zoals hiernaast 
is beschreven. 

Overstappen van een vleesvoeding naar 
geperst
Krijgt uw hond nog geen brokken en wilt 
u van bijvoorbeeld een vleesvoeding 
overstappen naar een geperste 
brokvoeding? Dan adviseren we u in één 
keer over te stappen.

Verantwoord 
overstappen
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Maak de maaltijd van uw hond extra 
spannend en uitdagend.

Speciaal voor schrokkers
Geperste brokken zijn gemaakt om op te 
kauwen. Schrokt uw hond zijn brokvoeding 
naar binnen? Dan kunt u zijn maaltijd op een 
andere manier aanbieden, zodat het snelle 
eten of schrokken minder wordt:
• Het kan helpen de brokken even in wat  
 warm water te laten weken: het water  
 maakt het schrokken moeilijker. Houd  
 dit weken minimaal een maand vol, de  
 hond heeft tijd nodig zijn eetgedrag aan  
 te passen!
• Gebruik een speciale voerbak die  
 schrokken tegengaat. Deze zogeheten  
 anti-schrokbakken zijn voorzien van  
 obstakels of groeven, waardoor de hond  
 meer moeite moet doen om bij zijn eten  
 te komen.
• Strooi de brokken uit in het gras (als u  
 een tuin heeft) of in de keuken, zodat de  
 hond zijn maaltijd brok voor brok bij  
 elkaar moet speuren. 

Voerpuzzels
Honden vinden het leuk om iets te doen voor 
hun eten! U kunt de brokken bijvoorbeeld 
aanbieden in een speciale voerbal. Door 
die bal te rollen moet de hond de brokken 
er weer uit zien te krijgen. Er zijn daarnaast 
allerlei voerpuzzels in diverse soorten, maten 
en moeilijkheidsgraden waarin u voer kunt 
verstoppen. De hond moet dan bijvoorbeeld 
een kokertje optillen, aan een schijf draaien 
of een schuifje verplaatsen om bij zijn 
brokken te komen. 

Tip!
Wissel alle speltips af, zodat de maaltijd van 
uw hond leuk en uitdagend blijft.

Je kunt de boom in!
Niet helemaal natuurlijk, maar als hond toch 
wel een klein stukje. Maak de dagelijkse 
wandeling spannend door een boom om te 
toveren tot een brokjesboom door brokjes 
tussen de ribbels van de schors te drukken. 
Laat uw hond eerst zien hoe u dat doet en 
stuur hem daarna uit met een ‘zoek’ om het 
lekkers te vinden.

In de pocket
Het is handig om altijd een paar brokjes in 
de zak van uw broek of jas te hebben om 
onderweg en tussendoor uw hond te kunnen 
belonen. De meeste honden vinden de 
geperste brokken zo lekker, dat ze er graag 
een sprintje voor trekken als u ze roept!

Verantwoord verwennen
In plaats van vaak calorierijke snacks kunt 
u ook gewoon een deel van de dagelijkse 
portie brokvoeding gebruiken om uw hond 
tussendoor te verwennen. Geperste brokken 
laten zich door hun structuur gemakkelijk 
in kleinere stukjes breken: zo kunt u met 
dezelfde hoeveelheid nóg meer belonen!

Spelen met 
je eten
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De meest gehoorde klacht over onze 
geperste brokvoeding gaat over het 
gruis, het poeder van de brokken, onderin 
de verpakking. Maar wist u dat u hier 
heerlijke hondenslobber en lekkere koekjes 
van kunt maken?

Hoe ontstaat gruis?
Gruis in de verpakking komt alleen voor 
bij geperste brokvoeding, niet bij krokante 
(geëxtrudeerde) brokken. Dat komt omdat 
een geperste voeding bij een lagere 
temperatuur wordt bereid. Dat komt de 
kwaliteit van de grondstoffen ten goede, 
maar zorgt er wel voor dat de brokken 
minder hard en ‘slijtvast’ zijn. Als geperste 
brokken langs elkaar wrijven of breken, kan 
er gruis ontstaan. 

Zo puur mogelijk
Sommige fabrikanten voegen bepaalde 
stoffen toe om gruis in hun geperste 
brokvoeding te voorkomen. Bij Prins werken 
we niet met deze stoffen, omdat ze verder 
geen toegevoegde (voedings)waarde voor 
het dier hebben en we onze producten graag 
zo puur mogelijk houden. Door de brokken 
eerst te zeven voordat ze worden verpakt 
proberen we de hoeveelheid gruis zo veel 
mogelijk te beperken, maar gruis en kleinere 
brokjes door breuk kunnen ook ontstaan 
tijdens het transport en het oppakken van 
de zakken. In iedere zak zit daardoor wel wat 
gruis.

Lekker!
Het gruis heeft precies dezelfde 
voedingswaarde als de brokken en u 
kunt het zonder problemen aan uw hond 
geven. Sterker nog: u kunt er lekkere 
‘hondenslobber’ van maken bijvoorbeeld, 
door het restje gruis onderin de zak te 
mengen met een klein beetje warm water. De 
meeste honden vinden het rulle mengsel dat 
daardoor ontstaat heerlijk. U kunt het gruis 
ook met een of meerdere eieren mengen tot 
een stevige massa en daar in de oven koekjes 
van bakken. Voer de koekjes binnen enkele 
dagen op. Gebruik ze bijvoorbeeld voor uw 
sport- of speltraining: succes gegarandeerd!

Tip!
Gebruik de ‘hondenslobber’ als vulling 
voor een Kong, een hol speeltje van rubber 
dat te vullen is met lekkers dat de hond er 
vervolgens weer uit moet zien te likken. Een 
echte bezighouder!

We want more
Nu kan het natuurlijk zijn dat we in de 
toekomst een nieuw soort klacht gaan 
krijgen: Prins, waarom doen jullie niet méér 
gruis in jullie zakken? Dat lijkt ons niet 
helemaal de bedoeling, maar mocht u meer 
gruis willen, dan kunt u altijd wat geperste 
brokken fijn maken met een (keuken)vijzel, of 
een paar keer extra met de zak schudden.

Quality first
Een beetje gruis is acceptabel, maar het moet 
natuurlijk niet de spuigaten uitlopen. Kwaliteit 
staat bij Prins heel hoog in het vaandel. Treft u 
wel erg veel gruis aan in een zak? Dan vragen 
we u het gruis op te vangen en te wegen. 
Verder hebben we de productiecode en de 
houdbaarheidsdatum op de verpakking nodig 
om te kunnen achterhalen wat de hardheid 
van het betreffende product was (dat meten 
en registreren we namelijk allemaal) en of 
de verpakking misschien een lange route 
heeft afgelegd naar de winkel, waardoor er 
misschien meer dan normaal is geschud met 
de zak.

Heerlijke 
slobber en 
lekkere 
koekjes
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Handige tips van ons Prins CareTeam

• Verdeel de dagportie voeding over  
 minimaal twee en bij voorkeur drie  
 maaltijden per dag. Dat geeft een  
 minder zware maagbelasting en  
 komt de opname van voedingsstoffen  
 ten goede. 

• Voor een goede vertering en betere  
 benutting van de voedingsstoffen is rust  
 belangrijk. Laat de hond daarom eerst  
 even uithijgen voordat u hem voert en  
 zorg na de maaltijd voor voldoende rust.

• Zorg altijd voor voldoende vers  
 drinkwater op kamertemperatuur.  
 Koud water is een extra aanslag op  
 de hondenmaag en kan diarree tot  
 gevolg hebben.

• Geef bij voorkeur geen bijvoeding  
 als brood, kaas of tafelresten en  
 beperk ook het aantal kauwsnacks.  
 Deze bijvoedingen kunnen een  
 verstoring in het maagdarmkanaal  
 veroorzaken.  

Fijn om te (w)eten
Al onze voedingen zijn 100% natuurlijk, 
vrij van synthetische geur-, kleur- en 
smaakstoffen en proefdiervrij: dat is 
(h)eerlijk eten!

Verstandig 
voeren
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Met eigen ogen zien hoe wij onze 
voedingen maken, en bijleren over dieren? 
Bij ons bent u welkom!

Mogen binnenkijken bij een fabrikant is 
bijzonder. Er zijn maar weinig bedrijven die 
hun deuren openzetten voor de consument. 
Wij zijn een van de weinige bedrijven waar 
u tijdens onze speciale Prins Fandagen 
welkom bent om met eigen ogen te zien hoe 
we onze geperste brokvoedingen maken. 
We vinden het juist leuk om te laten zien wat 
we doen en vinden het helemaal geweldig 
als u ons daarover de oren van het hoofd 
vraagt.

EduPet 
Over honden raak je nooit uitgepraat, én 
uitgeleerd. Prins-partner EduPet is hét 
educatiecentrum waar liefhebbers en 
professionals hun huisdierenkennis kunnen 
verbreden. Professionele en inspirerende 
gastsprekers verzorgen de lessen bij EduPet. 
Die zijn altijd praktijkgericht, zodat u direct 
met de opgedane kennis aan de slag kunt. 
Kijk voor het complete cursusaanbod en alle 
verdere informatie op www.edupet.nl 

Lifestyle for pets
Lifestyle for pets, een altijd en overal te 
volgen uniek online platform met een 
interactieve tv-zender, blogs en een 
webshop, biedt alle trends en activiteiten 
op huisdierengebied. Op zoek naar kennis, 
informatie, leuke en praktische producten 
voor uw hond, fun en dagelijks vers 
dierennieuws? Volg www.lifestyleforpets.nl 

Partners van Prins
EduPet en Lifestyle for pets are powered by 
Prins Petfoods

Welkom in 
onze wereld
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Tevreden klanten over Prins:

•  ‘Onze hond is er heel oud op geworden.  
 Wie wil dat nou niet?’

•  ‘Geen huid- en darmproblemen meer. 
 En hij vindt het reuze lekker.’

•  ‘We krijgen vaak complimenten over  
 haar goede conditie en glanzende 
 vacht.’

•  ‘Prins geeft je echt het gevoel met je  
 mee te denken.’

•  ‘Geweldig dat de service van Prins  
 bestaat. Dank en ga zo door.’

Dat smaakt 
naar meer!

Typisch een 
gevalletje Prins!
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Meer dan voeding.

Speciaal voor u
We hebben dit boekje met de grootst mogelijke zorgvuldigheid speciaal voor u samengesteld. 
Prins aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van deze 
uitgave. Safety first! Breng uw hond niet in gevaarlijke situaties en gebruik altijd uw gezonde 
verstand. U kent uw dier immers het best! Vragen, opmerkingen of suggesties? Laat het ons 
weten via info@prinspetfoods.nl 
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