
 

 

 

KVV Darf EKO Eend  

* Voor de kat 

 

Samenstelling: 

Rund, Eend, Lam, Geit. 

(70% vlees, 20% bot, 10% orgaan). 

 

Analyse:  

Vocht 70.1% 

Droge stof 27.1% 

Ruw eiwit 17.8% 

Ruw vet 7.8% 

Ruw celstof 0.7% 

Ruw as 4.1% 

Calcium 10.400 mg/kg 

Fosfor 7.250 mg/kg 

 

Inhoud: 

Darf voor de kat is verpakt in dozen van ca. 2,5 kg.  

De blokken zijn ingevroren per ca. 250 gram, hierdoor is deze versvoeding makkelijk te 

verdelen in (dag)porties. 

 

Voeradvies: 

Aanbevolen hoeveelheid per dag: 30 – 40 gram per kilogram lichaamsgewicht (volwassen 

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

de leeftijd, levensfase en activiteit van de kat en moet hierop aangepast worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KVV Darf EKO Eend: 

 Gecertificeerd biologisch versvoer voor de kat.  

 Compleet voer volgens het Barf principe. 

 Vrij van granen en conserveringstoffen. 

 Deze speciale versie van Darf bestaat uit gemalen vlees, gemalen zachte botten, 

organen en bevat meer taurine door extra hart en long en minder bot.  

 Geschikt voor katten met allergieën/overgevoeligheden voor kip. 

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

 De voeding staat dicht bij de oorspronkelijke voederbehoeften van de kat, waardoor 

versvoeding van nature goed is voor het gezond houden van uw kat.  

 Door het voeren van versvlees aan de kat wordt voldaan aan de hoge vochtbehoefte, 

wat een positieve uitwerking heeft op de nieren. 

 

 

Darf EKO: 
 Is een gecertificeerd biologisch versvoer voor hond en kat.  

 Opgebouwd uit eerlijke grondstoffen, afkomstig uit biologische landbouw. 

 Volledig vrij van granen en vrij van toegevoegde conserveringsstoffen/premix. 

 Het is 100% biologische complete versvoeding  verkrijgbaar in diverse smaken.  

 Compleet o.b.v. min. 4 diersoorten.  

 Geschikt voor dieren met diverse allergieën.  

 Darf hond is verpakt in dozen van ca. 5 kg. De blokken zijn ingevroren per ca. 350 

gram, hierdoor is deze versvoeding makkelijk te verdelen in (dag)porties. 

 Darf kat is verpakt in dozen van ca. 2,5 kg. De blokken zijn ingevroren per ca. 250 

gram, hierdoor is deze versvoeding makkelijk te verdelen in (dag)porties. 

 

 

 

 


