
 

 

 

 

KVV Alroda Puur Bosduif  

* Voor Hond & Kat 

 

Samenstelling: 

De duiven voor Alroda Puur duif, worden geschoten in de Erkenheempolder. Dit wild bevat 

hagel (kleine kogeltjes zonder lood). De meeste dieren eten om de kogeltjes heen en laten 

deze in de bak liggen. Mochten uw huisdier de kogeltjes toch opeten dan kan dit geen kwaad 

(niet schadelijk, omdat het geen lood bevat). 

 

Het hele dier, zonder het darmpakket wordt gebruikt voor deze worst. 

(75-77% vlees, 15% bot, 8-10% orgaan). 

 

Inhoud: 
Verkrijgbaar in worstjes van 250 gram geschikt voor hond en kat. 

 

Voeradvies: 
Aanbevolen hoeveelheid per dag: 20 – 25 gram per kilogram lichaamsgewicht (volwassen 

leeftijd). De aangegeven hoeveelheden zijn ter oriëntering. De voerhoeveelheid hangt o.a. af 

van de leeftijd, ras, levensfase en activiteit van het dier en moet hierop aangepast worden. 

 

KVV Alroda Puur (Bos)duif kenmerken: 

 Versvoer voor hond & kat. 

 Alleen wilde duif gebruikt. 

 Compleet door afwisselen diersoorten. 

 Vrij van granen en conserveringstoffen. 

 Ideaal om te gebruiken voor katten, (kleinere) honden en voor honden/katten die 

allergisch zijn voor bepaalde diersoorten. 

 Zeer geschikt voor honden & katten met diverse allergieën/overgevoeligheden en als 

eliminatiedieet. 

 Smakelijke maaltijd o.b.v. versvlees, gemalen botten en gemalen orgaan.  

 

 

 

 



 

 

 

Informatie Alroda Puur: 
 Alroda Puur maakt gebruik van dezelfde ingrediënten als Darf. 

 Vlees van biologische herkomst. 

 Volledig vrij van granen en toegevoegde conserveringstoffen/premix. 

 Waar Darf staat voor gemak in complete blokjes vorm, staat Alroda Puur voor het 

gemak, maar ook het zelf kunnen samenstellen van een maaltijd voor uw hond en 

kat. 

 De rolletjes van 250 gram bevatten 1 gemalen diersoort.  

 Compleet door afwisselen meerdere diersoorten. 

 Zeer geschikt voor dieren met diverse allergieën.  

 Geschikt voor eliminatie dieet.  

 Uitstekend in te zetten bij kieskeurige eters. 

 Alroda Puur kan als dagelijkse voeding worden gevoerd of als afwisseling op andere 

voeding. 

 

 

Voorraad Alroda Puur: 
Bij de aanlevering van Alroda wildsoorten zijn we afhankelijk van het (wild)seizoen. Meestal 

zijn er voldoende smaken Alroda op voorraad. Soms kan het voorkomen dat er bepaalde 

smaken tijdelijk niet leverbaar zijn. 

 

 

Let op: diepvriesproducten worden niet verzonden, u kunt de artikelen ophalen bij: 
Holistische praktijk Dier in Kracht 
Rijksweg zuid 1a  
5953 AA Reuver  
 

 


