
Renske vers assortie  
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Als U geen keuze kunt maken is een assortie doos van drie smaken een oplossing 

Renske Vers Maaltijden - Multidoos Graanvrij 

De Renske Graanvrije Multibox is een handige voordeelverpakking (30 stuks) met drie heerlijke varianten 

Renske Vers 100g! Speciaal voor de allergische of gevoelige hond. Met deze box kun je gemakkelijk 

afwisselen. De box bevat 10x verse kip graanvrij, 10x verse lam graanvrij en 10x verse kalkoen graanvrij, in 

100g.  

• 100% natuurlijk 

• Complete maaltijden, in een handige voordeelverpakking 

• Prima te combineren of af te wisselen met ons Super Premium Droogvoer 

• Zeer geschikt voor honden die slecht reageren op droog- en of blikvoeding of andere soorten van vlees 

• Verrijkt glucosamine en chondroïtine 

• Rijk aan natuurlijke antioxidanten 

• Graanvrij 

De doos bevat 30 kuipjes van 100g 

Gestoomd 

Onze zuivere, verse en natuurlijke ingrediënten zijn licht gestoomd en vacuüm geseald voor het behoud van de 

noodzakelijke voedingstoffen. Omdat dit product gestoomd is, is het product 100% veilig en ideaal voor 

onderweg of op vakantie. 

Graanvrij 

Sommige honden zijn intolerant of allergisch voor granen. Driekwart van het eiwit uit granen bestaat uit gluten. 

In gluten zit het eiwit gliadine. Gliadine zorgt voor problemen zoals een allergie bij de hond. Alle granen 

bevatten gluten, maar alleen het gluten van tarwe, gerst en rogge bevat gliadine. Zaden van haver, gierst, rijst, 

mais, sorghum en teff, worden min of meer ook tot de granen gerekend. Deze geven echter geen allergie, 

omdat de gluten niet het eiwit gliadine bevat. De zogeheten pseudogranen (onechte granen) als quinoa, 

amarant en boekweit zijn ook glutenvrij. 

 

 

 

 



Samenstelling 

Samenstelling Gestoomde Vers Vlees Maaltijd verse kip graanvrij 100g 

Verse kip (min. 60%), pompoen (5%), erwten (1%), wortelen (1%), zeewier extract, yucca extract, prebiotica: 

FOS (Fructo Oligosacchariden). 

Analytische bestanddelen 

Ruw eiwit 11%, ruw vet 6%, ruwe as 3,5%, ruwe celstof 0,2%, vocht 78%. 

Samenstelling Gestoomde Vers Vlees Maaltijd verse lam graanvrij 100g 

Verse lam (min. 70%), aardappel (4%), erwten (1%), wortelen (1%), zeewier extract, yucca extract, prebiotica: 

FOS (Fructo Oligosacchariden). 

Analytische bestanddelen 

Ruw eiwit 13%, ruw vet 4%, ruwe as 2%, ruwe celstof 0,2%, vocht 78%. 

Samenstelling Gestoomde Vers Vlees Maaltijd verse kalkoen graanvrij 100g 

Verse kalkoen (min. 55%), cranberries (4%), pompoen (2%), erwten (1%), wortelen (1%), zeewier extract, 

yucca extract, prebiotica: FOS (Fructo Oligosacchariden). 

Analytische bestanddelen 

Ruw eiwit 10,5%, ruw vet 8%, ruwe as 3,5%, ruwe celstof 0,3%, vocht 75%. 

 


