ORIJEN FREEZE-DRIED HONDEN- EN KATTENSNACKS

SNACKS

RUW EIWIT %

HOEVEEL
VLEES?

HONDENSNACKS

35-55%

100%

Orginal

45%

100%

Vrije-uitloop gevogelte,
verse zeeduivel

Rauwe kippenvlees, rauwe kalkoen, rauwe kippenlevertjes, rauwe kippenhartjes, rauwe kalkoenlever,
raure kalkoenhart, rauwe zeeduivel, rauwe kalkoenmaag, mix van tocoferolen

20

Door de zachte textuur zijn deze snacks gemakkelijk te breken en hierdoor
erg bruikbaar als beloning bij een training.

Six Fish

50%

100%

Verse vis

Rauwe hele haring, rauwe platvis, rauwe hele schol, rauwe hele roodbaars, rauwe hele makreel,
rauwe heek, mix van tocoferolen

25

In het wild gevangen vis is een uitstekende bron van Omega-3 vetzuren,
die goed zijn voor een gezonde huid en vacht.

Regional Red

40%

100%

Rundvlees, wild zwijn,
geit, lam

Rauwe runderlever, rauwe lamslever, rauwe wild zwijnenlever, rauw geitenlever, rauw wild
zwijnenvlees, rauw lamsvlees, rauwe geitenlever, rauw rundvlees, rauwe geitennier, rauwe
geitenpens, rauwe rundernier, rauwe runderpens, rauwe lamspens, mix van tocoferolen

17

Zorgvuldig gevriesdroogd rood vlees met een smaak waar honden dol
op zijn.

Tundra

40%

100%

Geit, hert, wild zwijn,
eend, lam, makreel

Rauw geitenvlees, rauw hertenvlees, rauw wild zwijnenvlees, rauwe eend, rauw lamsvlees,
rauwe lamslever, rauwe makreel, wild zwijnenlever, rauwe geitenlever, rauwe hertenlever, rauwe
geitennier, rauwe geitenpens, rauwe hertennier, rauwe hertenpens, rauwe wild zwijnen nier, mix van
tocoferolen

20

Voedende verhoudingen van vlees, gevogelte, vis, organen, kraakbeen
en bot zorgen voor een natuurlijke bron van voedingsstoffen met een
heerlijke smaak.

Ranch-Raised Beef

40%

100%

Rundvlees

Rauw rundvlees, rauwe runderlever, rauwe runderpens, mix van tocoferolen

20

Bevat één eiwitbron, waardoor deze traktatie een geweldige optie is
voor honden met voedselgevoeligheden.

WHOLEPREY VLEES

INGREDIËNTEN

MAXIMAAL AANTAL
TREATS PER DAG

NUTTIGE INFORMATIE

Gemiddeld actieve
hond van 20 kg

Grass-Fed Lamb

35%

100%

Lam

Rauw lamsvlees, rauwe lamslever, rauwe lamspens, mix van tocoferolen

20

Bevat één eiwitbron, waardoor deze traktatie een geweldige optie is
voor honden met voedselgevoeligheden.

Free-Run Duck

40%

100%

Eend

Rauwe eend, rauwe eendenlever, mix van tocoferolen

17

Als je traktaties gebruikt om te trainen, is het een goed idee om een
paar verschillende smaken te gebruiken om je hond geïnteresseerd te
houden tijdens de training.

Wild-Roaming Boar

45%

100%

Wild zwijn

Rauw wild zwijnenvlees, rauwe wild zwijnenlever, rauwe wild zwijnennier, mix van tocoferolen

20

Traktaties mogen niet meer dan 10% uitmaken van de dagelijkse
voedingsopname van jouw hond.

KATTENSNACKS

35-55%

100%

Orginal

45%

100%

Vrije-uitloop gevogelte,
verse zeeduivel

Rauw kippenvlees, rauwe kalkoen, rauwe kippenlevertjes, rauwe kippenhartjes, rauwe kalkoenlever,
raure kalkoenhart, rauwe zeeduivel, rauwe kalkoenmaag, mix van tocoferolen

30

Door de zachte textuur zijn deze snacks gemakkelijk te breken en bruikbaar
als topper over de droogvoeding.

30

In het wild gevangen vis is een uitstekende bron van Omega-3 vetzuren,
die goed zijn voor de gezondheid van huid en vacht.

Six Fish

50%

100%

Verse vis

Regional Red

40%

100%

Rundvlees, wild zwijn,
geit, lam

Rauwe runderlever, rauwe lamslever, rauwe wild zwijnenlever, rauw geitenlever, rauw wild
zwijnenvlees, rauw lamsvlees, rauwe geitenlever, rauw rundvlees, rauwe geitennier, rauwe
geitenpens, rauwe rundernier, rauwe runderpens, rauwe lamspens, mix van tocoferolen

30

Zacht gevriesdroogd rood vlees met een smaak waar katten dol op zijn.

Tundra

40%

100%

Geit, hert, wild zwijn,
eend, lam, makreel

Rauw geitenvlees, rauw hertenvlees, rauw wild zwijnenvlees, rauwe eend, rauw lamsvlees,
rauwe lamslever, rauwe makreel, wild zwijnenlever, rauwe geitenlever, rauwe hertenlever, rauwe
geitennier, rauwe geitenpens, rauwe hertennier, rauwe hertenpens, rauwe wild zwijnen nier, mix van
tocoferolen

30

Door de zachte textuur zijn deze snacks gemakkelijk te breken en bruikbaar
als topper over de droogvoeding.

30

Bevat één eiwitbron, waardoor deze traktatie een geweldige optie is
voor katten met voedselgevoeligheden of kieskeurige eters.

Wild-Roaming Boar

35%

45%

100%

100%

VIND DE PERFECTE VOEDING VOOR

JOUW HUISDIER
DROOGVOEDING
HOND & KAT

Lam

Wild zwijn

Rauw lamsvlees, rauwe lamslever, rauwe lamspens, mix van tocoferolen

Rauw wild zwijnenvlees, rauwe wild zwijnenlever, rauwe wild zwijnennier, mix van tocoferolen

30

Traktaties mogen niet meer dan 10% uitmaken van de dagelijkse
voeding van jouw kat.

85

% HOOGWAARDIGE

DIERLIJKE
INGREDIËNTEN

Orijen honden- en kattenvoeding biedt een
variatie aan voedings- en eiwitrijke recepten.

Kat van 4,5 kg

Rauwe hele haring, rauwe platvis, rauwe hele schol, rauwe hele roodbaars, rauwe hele makreel,
rauwe heek, mix van tocoferolen

Grass-Fed Lamb

BIOLOGICALLY APPROPRIATE
HONDEN- & KATTENVOEDING

FREEZE-DRIED
HONDENVOEDING

90

% HOOGWAARDIGE

DIERLIJKE
INGREDIËNTEN

Zorgvuldig gevriesdroogd om een bron van
voedende eiwit te creëren.

FREEZE-DRIED
HONDEN- EN KATTENSNACKS

100

% HOOGWAARDIGE

DIERLIJKE
INGREDIËNTEN

Een simpele en pure manier om je kat of hond
te belonen en te voeden.

KOOLH. %

RUW EIWIT %

HOEVEEL VLEES?

HOEVEEL VLEES IS VERS OF RAUW?

WHOLEPREY VLEES

NUTTIGE INFORMATIE

ORIJEN HOND

16 -21%

38-42%

85%

66%

5 soorten vlees

Puppy

17%

38%

85%

66%

Kip, kalkoen, eieren, haring, heilbot

Vers kippenvlees, vers kalkoenvlees , verse hele eieren, verse hele haring, verse kippenlevertjes,
verse pijltandheilbot, verse kalkoenlever, verse kippenhartjes, verse kalkoenhartjes, verse
kippenniertjes

€ 1,18 (pup van 5 kg, 20
kg verwacht volwassen
gewicht)

Een recept met meer vet en calorieën, ter ondersteuning
van een puppy die tijdens het groeien verhoogde energie- en
voedingsbehoeften heeft.

Puppy Large Breed

21%

38%

85%

66%

Kip, kalkoen, eieren, haring, heilbot

Vers kippenvlees, vers kalkoenvlees, verse hele eieren, verse kippenlevertjes, verse hele haring,
verse pijltandheilbot, verse kalkoenlever, verse kippenniertjes, verse kippenhartjes, verse
kalkoenhartjes

€ 1,18 (pup van 5 kg, 30
kg verwacht volwassen
gewicht)

Dit recept ondersteunt de gewrichten en zorgt voor een langzame,
gelijkmatige groei van puppies van grote rassen.

Small Breed

20%

38%

85%

66%

Kip, kalkoen, roodbaars, haring, eieren,
kwartel

Vers kalkoenvlees, vers kippenvlees, rauw kwartelvlees, verse eieren, rauwe hele roodbaars, rauwe
hele haring, verse kalkoenlever, verse kippenlever, verse kalkoenhartjes, verse kippenhartjes

€ 0,81 (hond van 6 kg)

Door het hoge gehalte aan eiwitten en voedingsstoffen is dit ideaal
voor honden met veel energie. Door de unieke grootte en vorm van
de brokjes kunnen ze gemakkelijker eten.

Original

19%

38%

85%

66%

Kip, kalkoen, eieren, haring, heilbot

Vers kippenvlees, vers kalkoenvlees, verse hele eieren, verse kippenlevertjes, verse hele haring,
verse pijltandheilbot, verse kalkoenlever, verse kippenniertjes, verse kippenhartjes, verse
kalkoenhartjes

€ 1,11 (hond van 20 kg)

Een goede optie voor honden die overstappen op Orijen.

Six Fish

18%

38%

85%

66%

Sardine, makreel, heek, heilbot, roodbaars,
tong

Verse hele sardine, verse hele horsmakreel, verse hele heek, verse pijltandheilbot, verse hele rock
vis, verse hele schol, gedroogde hele makreel, gedroogde hele haring, gedroogde kabeljauw, hele
sardine (gevriesdroogd)

€ 1,39 (hond van 20 kg)

Een hoger gehalte in omega-vetzuren maakt dit recept geweldig voor
een gezonde huid en vacht. Met vis als enige eiwitbron is het een
geweldige optie voor honden met een gevoelige maag of allergieën.

Regional Red

18%

38%

85%

66%

Rund, wild zwijn, bizon, lam, varken,
sardine

Vers black angus rundvlees, vers wild zwijnenvlees, verse bizonvlees, vers of rauw lamsvlees, vers
Yorkshire varken, verse runderlever, verse runderpens, verse hele sardine, verse hele eieren, verse
wild zwijnenlever

€ 1,47 (hond van 20 kg)

Geweldige keuze voor kieskeurige eters of als toevoeging in een
wisselend dieet.

Tundra

16%

40%

85%

66%

Geit, wild zwijn, hert, trekzalm, eend,
schaap

Vers geitenvlees, vers wilde zwijn, verse ridderforel, vers hertenvlees, verse steelhead forel, vers
eendenvlees, verse eendenlever, vers schapenvlees, verse hele pelser, verse schapenlever

€ 1,54 (hond van 20 kg)

Dit recept bevat unieke eiwitbronnen, en is ideaal voor kieskeurige
honden.

Fit & Trim

17%

42%

85%

66%

Kip, kalkoen, eieren, haring, makreel,
heilbot, heek

Vers kippenvlees, verse hele eieren, verse hele haring, vers kalkoenvlees, verse kippenlevertjes,
verse pijltandheilbot, verse hele horsmakreel, verse hele heek, verse verse kalkoenlever, verse
kippenhartjes

€ 1,42 (hond van 20 kg)

Lager in vet en calorieën, een ideale optie voor honden die hulp nodig
hebben bij het behouden van een gezond gewicht.

Senior

19%

38%

85%

66%

Kip, kalkoen, eieren, haring, heilbot

Vers kippenvlees, verse hele eieren, vers kalkoenvlees, verse hele haring, verse kippenlevertjes,
verse pijltandheilbot, verse kalkoenlever, verse kippenniertjes, verse kippenhartjes, verse
kalkoenhartjes

€ 1,33 (hond van 20 kg)

Een goede keuze voor oudere honden die niet meer zo actief zijn als
vroeger, omdat dit recept minder calorieën en vet bevat.

ORIJEN KAT

15 -19%

40-44%

85%

66%

6 soorten vlees

Cat & Kitten

19%

40%

85%

66%

Kip, kalkoen, eieren, heilbot, makreel, haring

Vers kippenvlees, vers kalkoenvlees, verse hele eieren, verse kippenlevertjes, verse hele haring,
verse pijltandheilbot, verse kalkoenlever, verse kippenhartjes, verse kalkoenhartjes, verse
kippenniertjes

€ 0,72

Een goede optie voor katten die overstappen op Orijen.

Six Fish

16%

42%

85%

66%

Makreel, haring, heilbot, zilverheek,
zeeduivel, roodbaars

Verse hele sardine, verse hele heek, verse hele horsmakreel, verse pijltandheilbot, verse hele rock
vis, verse hele schol, gedroogde hele makreel, gedroogd hele haring, gedroogde hele blauwe wijting,
haringolie

€ 0,78

Een hoger gehalte in omega-vetzuren maakt dit recept geweldig voor
een gezonde huid en vacht. Met vis als enige eiwitbron is het een
geweldige optie voor katten met een gevoelige maag of allergieën.

Regional Red

17%

40%

85%

66%

Rund, wild zwijn, lam, schap, varken, geit

Vers black angus rundvlees, vers wild zwijnenvlees, verse bizonvlees, vers of rauw lamsvlees, vers
Yorkshire varken, verse runderlever, verse wild zwijnenlever, verse runderpens, verse hele sardine,
verse hele eieren

€ 0,87

Geweldige keuze voor kieskeurige eters of als toevoeging in een
wisselend dieet.

Tundra

18%

40%

85%

66%

Geit, wild zwijn, trekzalm, hert, forel, eend,
schaap, sardine

Vers geitenvlees, vers wilde zwijnenvlees, vers hertenvlees, verse riddervis, vers eendenvlees,
vers schapenvlees, verse steelhead forel, verse eendenlever, verse wilde zwijnenlever, verse wilde
zwijnennier

€ 0,90

Dit recept bevat unieke eiwitbronnen en is een geweldige optie om als
variatie toe te voegen aan een wisselend dieet.

Fit & Trim

15%

44%

85%

66%

Kip, kalkoen, eieren, heilbot, makreel,
kabeljauw

Vers kippenvlees, vers kalkoenvlees, verse hele eieren, verse kippenlevertjes, verse hele haring,
verse pijltandheilbot, verse hele horsmakreel, verse kalkoenlever, verse hele heek, verse
kippenhartjes

€ 0,83

Lager in vet en calorieën, een ideale optie voor honden die hulp nodig
hebben bij het behouden van een gezond gewicht.

FREEZE-DRIED VOEDING

8-11%

38-42%

90%

100%

5 soorten vlees

Original

8%

40%

90%

100%

Kip, kalkoen, eieren, haring, heilbot

11,4 kg verpakking

Kat van 4 kg 4,5 kg
verpakking

Maximum topper/dag
hond van 10-20 kg
Rauw gemalen kippenvlees met bot, rauwe kippenlever, rauw kalkoenvlees, rauwe hele haring, verse
eieren, erwtenvezel, rauw kalkoenlever, rauw kalkoenhart, rauwe platvis, rauwe kippenhartjes

1,5 medaillion

Zorgvuldig gevriesdroogd om de smaak te behouden. Dit maakt de
gevriesdroogde voeding een ideale keuze voor kieskeurige eters.

Regional Red

11%

36%

90%

100%

Rund, wild zwijn, lam, haring, heilbot,
bizon, varken

Rauw black angus rundvlees met bot, rauw wild zwijn met bot, rauw lamsvlees met bot, rauwe
hele haring, rauwe bizon met bot, runderlever, bladspinazie, erwtenvezel, rauwe lamslever, rauwe
varkenslever

1,5 medaillion

Kan als een complete voedzame maaltijd worden gevoerd of worden
verkruimeld als topper op de brokjes om een heerlijke

smaak toe te
voegen waar honden dol op zijn.

Tundra

11%

37%

90%

100%

Hert, eend, heilbot, lam, haring, wild zwijn,
geit

Rauw hertenvlees met bot, rauw eendenvlees met bot, rauwe hele regenboogforel, rauw bizonvlees
met bot, rauw elandvlees met bot, rauw kwartel met bot, rauwe eendenlever, rauw eendenhart,
bladspinazie, erwtenvezel, groene pens van bizon, rauwe elandlever

1,5 medaillion

Zorgvuldig gevriesdroogd en gemaakt met een mix van unieke
eiwitbronnen. Tundra is een ideale optie voor kieskeurige eters te
gebruiken als maaltijd of als topper.

KELLY VAN KING COLE DUCK IN ONTARIO. VERTROUWDE LEVERANCIER VAN VRIJE-UITLOOP EEND.

ORIJEN HONDEN- EN KATTENVOEDING

TOP 10 INGREDIËNTEN

KOSTEN PER DAG
(+/- €0.02)

DROOGVOEDING

VOLG ONS ONLINE

ORIJEN.NL
@ORIJENBENELUX

FINESTPETFOODS.COM

