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Een ander voordeel van Farm Food HE is dat het voer geperst wordt en niet geëxtrudeerd. De
lage productietemperatuur bij het persen voorkomt dat ingrediënten worden aangetast of
verloren gaan, iets wat bij verwerking op hogere temperaturen, zoals tijdens het extruderen,
wel kan gebeuren.

Farm Food HE - All life stage hondenvoeding, sinds 1982
De laatste jaren is de hondenvoeding-markt sterk in beweging. "Iedere hond z'n eigen voer"
lijkt het thema te zijn. Bovendien wordt er steeds weer "verbeterd".
Maar hoe het komt dat de wachtkamers van de dierenartsen steeds vaker vol zitten met te
snel groeiende pups (met groeipijnen), honden met huidklachten en darmproblemen én dat er
steeds meer wordt geklaagd over matige vachten plus slechte fokresultaten, wordt een steeds
vaker gehoorde vraag.
Uw hond staat dichter bij de natuur dan u denkt!
De diversiteit aan rassen mag bij onze gedomesticeerde hond nog zo groot en uiteenlopend
zijn, toch hebben al die rassen nog altijd één ding gemeen met hun gezamenlijke voorouders:
namelijk hun stofwisseling. Deze werkt bij onze honden nog precies hetzelfde al sinds de
oertijd! In de natuur eten alle wilde hondachtigen, van klein tot groot en van jong tot oud,
naar hun energie-behoefte meer of minder vanuit één en hetzelfde aanbod.
Het bovenstaande feit is de basis van de "Farm Food" Filosofie: alle honden kunnen dezelfde
voeding eten, van "mini" tot "maxi"; van pup tot senior; van werkend tot rustend.
Want voor onze honden, net als voor mensen of andere dieren, geldt dat in de verschillende
levensstadia alleen maar meer of minder, maar niet ánders gegeten hoeft te worden. In de
natuur zijn er namelijk ook géén speciale prooidiertjes voor pups of oudere honden. Pups eten
hetzelfde als hun ouders en grootouders, u hoeft dus geen speciale puppy-voeding, adultvoeding, light-voeding of senioren-voeding in huis te halen als u meerdere honden van
verschillende leeftijden heeft.
Door de jaren heen is steeds weer bewezen dat het bovenstaande juist is en dat Farm Food HE
uitermate geschikt is voor zowel pups als senioren, zeer grote als kleine rassen, hard
werkende of rustige honden. Voor de kleine honden (puppies óf een klein ras) is er wel Farm
Food HE Mini. Deze variant heeft precies dezelfde samenstelling, echter in een kleiner formaat
brokje, namelijk 6 mm i.p.v. 8 mm.
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Zuivere grondstoffen en ingrediënten, geschikt voor menselijke consumptie.
Aan alle grondstoffen en ingrediënten die in Farm Food HE zijn verwerkt worden dezelfde
kwaliteitseisen gesteld als aan producten bestemd voor menselijke consumptie. In Farm Food
HE zijn alleen zuivere en natuurlijke ingrediënten verwerkt. Farm Food HE bevat geen
kleurstoffen, geurstoffen of smaakstoffen. Ook bevat Farm Food HE geen bindmiddelen. De
samenstelling en kwaliteit van de gebruikte grondstoffen in Farm Food HE zorgen hierbij voor
een optimale biologische balans, zeer hoge biologische waarde van de eiwitten en de daaruit
voortvloeiende hoge kalorische waarde (4145 kcal/kg / 17,35 Mj/kg) en hoge verteerbaarheid
(87%). Door de hoge zuiverheid van de grondstoffen zijn kunstmatige toevoegingen zoals
chemische antioxidanten (Ethoxyquine, BHT en/of BHA) en conserveringsmiddelen overbodig.
Bij de bereiding van Farm Food HE wordt uitsluitend gebruik gemaakt van vleesmeel en vet
van rundvlees en niet van gevogelte zoals kip. Zogenaamde bijproducten worden in Farm Food
HE niet verwerkt.

Zuivere, geperste, hondenvoeding.
Farm Food HE is geperst en niet geëxtrudeerd of geëxpandeerd. De lage productietemperatuur
bij het persen voorkomt dat de ingrediënten door hitte worden aangetast, veranderen of
verloren gaan. Bij verwerking op hogere temperaturen, zoals tijdens het extruderen, kan dit
wel gebeuren.
De constante samenstelling, de hoge zuiverheid van de ingrediënten en de lage
productietemperatuur zorgen er samen voor dat Farm Food de stofwisseling van de hond zo
min mogelijk belast. Hierdoor wordt de gezondheid sterk bevorderd, hetgeen onder andere
duidelijk zichtbaar is in de kwaliteit van de huid en vacht, de ontlasting, het gedrag en de
vitaliteit van de hond.
Steeds vaker vertellen gebruikers, dierenartsen en veterinair homeopaten ons over de
probleemoplossende positieve invloed van Farm Food HE op de honden. Vanzelfsprekend zijn
wij blij dat onze vasthoudendheid steeds meer (h)erkenning krijgt, want de honden varen er
wel bij! Omdat in Farm Food HE gebruik wordt gemaakt van zuivere grondstoffen heeft dit tot
gevolg dat Farm Food HE zeer energierijk is. Dit houdt in dat uw hond veel minder maagvulling
nodig heeft en daardoor veel minder ballaststoffen te verwerken krijgt, wat de totale
gezondheid en het welzijn ten goede komt. Daarom staat HE voor: High Energy.

Farm Food HE, een goede bron van prebiotica
Farm Food HE bevat een prebiotica, in de vorm van inuline; een onoplosbaar suiker (FOS) en
dat wordt gewonnen uit, onder andere, de cichoreiwortel. Farm Food HE voeren is daarom een
uitstekende manier om de goede bacteriën in de darmflora van de hond van extra voeding te
voorzien.
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Farm Food HE kan gerust met Farm Food Fresh versvlees gecombineerd en gemengd
worden. Farm Food Fresh is dé smakelijke en natuurlijke bron van probiotica voor
honden. Farm Food HE is daarom een uitstekende keuze naast Farm Food Fresh versvlees
voeding.

Zorg dat Farm Food HE kan 'ademen'
Farm Food is een natuurlijke voeding en bevat geen kunstmatige antioxidanten en
conserveringsmiddelen. Daarom is Farm Food HE na productie 6 maanden houdbaar. Het is
belangrijk dat Farm Food HE bewaard wordt op een koele en donkere plaats waar het kan
'ademen'. Bewaar Farm Food HE daarom niet in een afgesloten ton. Bewaar Farm Food HE ook
niet in iets van plastic. Plastic beïnvloed sterk de geur en smaak van het voer. Om die reden
adviseren wij ook om geen plastic voerbakken te gebruiken. Wanneer het afgesloten is dan
kan er broeivorming en smaakverandering ontstaan. Honden ruiken dat vele malen eerder dan
wij. Daarvoor hebben wij een speciale Farm Food bewaartas ontwikkeld waarin u Farm Food
HE, in de originele zak, kunt bewaren.

FarmFood Fresh
Diepvries kant en klaar rauw vers vlees hondenvoer
100% zuivere diepvries vers-vlees natuurvoer voor honden, de natuurlijke bron
van probiotica.
Het gemak van vers diepvries voeding met de vertrouwde Farm Food kwaliteit.
Tijdens het ontstaan van Farm Food HE, geperste hondenvoeding, in 1982 is gebleken dat een
regelmatige "onderhoudsbeurt" met versvlees, op basis van vuile groene pens, noodzakelijk is
voor de instandhouding van een gezonde darmflora.
Want versvlees op basis van vuile groene pens bevat veel natuurlijke probiotica.
Droogvoeding en andere verhitte voeders (blikvoer en andere "buiten de diepvries houdbare
producten") zijn steriel. Daarom is droogvoeding niet in staat de benodigde bacteriën
(de probiotica) te leveren die nodig zijn om een gezonde darmflora op te bouwen en te
onderhouden.
Alle droogvoeders ondergaan bij de productie namelijk een bepaalde verhitting (Farm Food HE
slechts 72-75oC) en hierdoor worden de in de grondstoffen aanwezige enzymen en bacteriën
vernietigd.
Echter, hoewel dit nog niet wetenschappelijk is aangetoond, hebben wij al jarenlang de
ervaring dat voor een goede opbouw en de instandhouding van de darmflora enkele van deze
verloren gegane enzymen en bacteriën noodzakelijk zijn.

Lisseweegse Steenweg 170, 8380 Zeebrugge (Zwankendamme)
050/55.01.55 0475/77.22.10
www.alldogcenter‐dominiquestandaert.net
standaert.dominique@skynet.be

Darmflora opbouw is heel erg belangrijk
Een gezonde darmflora is één van de belangrijkste pijlers onder de totale gezondheid van uw
hond. Is de darmflora uit evenwicht of te schraal dan zijn gezondheidsproblemen
voorgeprogrammeerd. Huidproblemen, vachtproblemen, darmproblemen of voedsel allergieën
bij honden vinden heel vaak hun oorsprong in een verstoring van de darmflora.
Vandaar dat wij "Farm Food hondenvoeding", vanaf het begin van Farm Food HE in 1982, altijd
hebben geadviseerd om naast elke droogvoeding (dus óók Farm Food HE) zogenaamde
"versvleesdagen" op basis van vuile groene pens in te lassen aangezien vuile groene pens veel
natuurlijk probioticum bevat.
Bovendien hebben wij nóóit onder stoelen of banken gestoken dat het voeren van een
kwalitatief hoogwaardig Kompleet rauw Vers Vlees product (kvv) een goede en gezonde
manier van voeren is.
Assortiment
Farm Food Fresh is in diverse verpakkingen te verkrijgen:



doosjes met 2x 400 gram



doosjes met 9 kleine worstjes van elk 110gram



en grote worsten voor grootverbruik van 1,25kg per stuk
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Natuurlijke honden gebitsverzorging met Farm Food Rawhide
"De smakelijke, gezonde en natuurlijke tandenborstel voor uw hond"!
Wat is Rawhide®?
Farm Food Rawhide® is gemaakt van gedroogd onderhuids bindweefsel (de tweede stevige en
taaie laag van de huid) van runderen. De witte Farm Food Rawhide® kauwkluiven komen uit
Brazilië en Europa en worden gemaakt van de huiden van runderen die voor de vleesproduktie
worden gehouden. Het productiebedrijf is een onderdeel van een grote slachterij. De huiden
worden direct na het slachten machinaal gespleten. De buitenste, onverteerbare, lederhuid
wordt daarbij verwijderd voor de leerproductie. De binnenste lagen verteerbare onderhuidsbindweefsel worden gewassen en op de gewenste maat in stukken gesneden.
Na in de verschillende vormen te zijn gevouwen, worden de witte Rawhide® kauwbotten in een
oven gedroogd.
Een belangrijk aspekt van onze produkten is dat er bij of na de produktie geen schadelijke
stoffen worden gebruikt. Daardoor kunnen wij een schoon, zuiver en veilig produkt
garanderen.
Farm Food Rawhide® en uw hond.
Farm Food Rawhide® botten zijn stevig, hard en volledig verteerbaar. Door inwerking van
speeksel komt tijdens het kauwen collageen vrij, een lichaamseigen eiwitverbinding. Dit
collageen lost tandplak op. Daarnaast vindt er door de schurende werking, tijdens het kauwen
op het taaie materiaal, een grondige, zichtbare reiniging van het hondengebit plaats.
Vanwege deze totaalreiniging wordt Farm Food Rawhide® "De smakelijke, gezonde en
natuulijke tandenborstel voor uw hond" genoemd.
Het is algemeen bekend dat in de mond achtergebleven voedselresten niet alleen een slechte
adem, maar tevens tandplak tot gevolg hebben. Deze tandplak is op zijn beurt weer
verantwoordelijk voor het zo gevreesde tandsteen en kan ernstige vormen aannemen
waardoor ook het tandvlees wordt aangetast met als gevolg ontstekingen en het verlies van
tanden en/of kiezen.

Farm Food Trainers®
“De onweerstaanbare en natuurlijke beloningssnoepjes voor uw hond”
Een Leuke en verantwoorde hondensnack om mee te belonen...
We weten uit ervaring dat honden die (tijdens een oefening of training) positief gemotiveerd
worden, extra goed hun best willen doen. Met een lekker belonings brokje werkt elke hond met
meer plezier en aandacht. Bij de opvoeding of training van een pup of oudere hond kan met
een lekkere, maar gezonde, beloning slim gebruik worden gemaakt van de natuurlijke "will to
please" van uw hond. Tijdens hondensport zoals flyball, agility of speurwerk geven lekkere
beloning snacks uw hond nog meer plezier in het volbrengen van de klus.
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Maar ook als u niet aan hondensport doet is de Farm Food Trainer een ideaal klein snoepje
tijdens het uitlaten of een wandeling om de aandacht van uw hond te krijgen, en vast te
houden! Farm Food Trainers zijn niet alleen enorm lekker voor uw hond, ze zijn ook gezond en
vrij van toevoegingen.
Farm Food Trainers®
hebben voor honden een onweerstaanbarenatuurlijke geur en smaak.
Farm Food Trainers®
worden geproduceerd zonder toevoegingen zoals antioxidanten, conserveringsmiddelen, kleur, geur- en smaakstoffen.
Farm Food Trainers®
zijn gemaakt van 100% puur runderhart en luchtgedroogd waardoor de natuurlijke geur en
smaak van het vlees bewaard blijven.
Farm Food Trainers®
zijn glutenvrij, zeer goed verteerbaar en passen goed als lekker en gezond tussendoortje in elk
voedingschema.
Farm Food Trainers®
zijn heel goed te combineren met Farm Food Fresh en Farm Food HE omdat al onze producten
op basis van Rundvlees zijn.
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