
 

 

 

Wat tekst en uitleg 

Om jullie een beetje meer informatie te geven, leggen we hieronder enkele begrippen uit die u 

tegenkomt in onze productomschrijvingen.  

 

Het verschil tussen geperst en krokant 

Er zijn twee soorten brokken: geperste brokken en geëxtrudeerde (= krokante) brokken. Geperste 

brokken worden op een lagere temperatuur gebakken (ca 75 graden). Alle voedingsstoffen zijn bij 

elkaar ‘geperst’ zodat er geen lucht meer in de brokken zit. Ze geven dus ook minder volume, zowel 

in de verpakking als uiteindelijk in de maag van de hond (‘lage maagbelasting’).   

Krokante brokken worden geëxtrudeerd (= gebakken op een hogere temperatuur van ca 130 

graden). De brok wordt hierdoor ‘gepoft’. Krokante brokken zijn harder, waardoor honden er goed 

op kauwen. Uitermate geschikt dus voor honden die ‘schrokken’. De krokante brok geeft meer 

volume waardoor de maag eerder ‘vol’ voelt. Een simpele vergelijking die wij in de winkel maken: 

Geperst = chocoladereep, Krokant = de Bros.  

 

Wat is beter? Dat ligt echt helemaal aan de hond. Eet hij gulzig? Dan is misschien een krokante brok 

beter. Heeft de hond moeite met het kauwen van brokken? Dan is misschien een geperste brok 

beter. Wil je meer weten? Aarzel niet om advies te vragen! 

 

Graanvrij? Glutenvrij? 

Granenallergie en glutenallergie zijn termen die soms door elkaar gebruikt worden. Deze verwarring 

ontstaat doordat granen gluten bevatten. Gluten zijn een groep van eiwitten in granen.  Een product 

dat glutenvrij is, is niet automatisch tarwevrij. Hetzelfde geldt voor een tarwevrij product, dit hoeft 

namelijk niet tegelijkertijd glutenvrij te zijn. 

 

Graanvrij hondenvoer is speciale glutenvrije voeding gebaseerd op een eiwit en een koolhydraatbron 

(aardappel). Graanvrij hondenvoer is zeer geschikt voor honden die allergisch zijn voor granen (rijst, 

maïs, tarwe, gerst, enz.). 

 

Brokken met alleen rijst en/of maïs zijn glutenvrij, maar niet graanvrij. 

  

 



 

 

Carnitine 

Carnitine speelt een belangrijke rol bij de vetverbranding en de opname van koolhydraten door het 

lichaam. Het is nodig om vetzuren om te zetten in energie en ook voor het transport van het bloed 

naar de spiercellen is carnitine nodig. 

 

Taurine 

Taurine is een essentieel aminozuur wat vaak aan een voeding wordt toegevoegd en het behoort tot 

de nutritionele toevoegingsmiddelen. Taurine is allereerst nodig bij de aanmaak van galzuur. Dat 

heeft het lichaam nodig om vetten af te kunnen breken. Daarnaast is Taurine van belang voor 

spiergroei, voor het centrale zenuwstelsel en zorgt het voor een gezonde hartfunctie.  

 

Lysine 

Lysine is een essentieel aminozuur wat vele functies in het lichaam vervuld. Het heeft onder andere 

een weerstand verhogende werking, een ondersteunende functie voor de botkwaliteit en een 

spier-ontspannende werking. 

 

Yucca 

Yucca zorgt voor een verbetering van de darmflora en voor een versnelde afbraak van toxines en 

afvalproducten. Tevens zorgt Yucca voor een verhindering van het transport van schadelijke 

bacteriën en protozoa via de darmwand naar het bloed. Yucca wordt gebruikt als gedroogd extract. 

Door het gebruik van Yucca ruikt de ontlasting minder sterk.  

 

Chondrotine & Glusoamine 

Glucosamine en chondroïtine zijn essentiële bouwstenen voor het gewrichtskraakbeen. Steeds meer 

honden zijn gevoelig voor gewrichtsproblemen. Dit is niet alleen bij oudere, of (te) zware honden, 

maar ook steeds meer bij jongere, beweeglijke honden. Glucosamine en chondroïtine beschermen 

het kraakbeen en maken nieuw kraakbeen aan. Dit helpt je hond (weer) soepeler te laten lopen. 

 

Vragen of onze voedingen? Wij helpen u graag! 

 

 


