OOK GETEST HONDEN

VRIESVERSE
VOEDING VAN
JOLIPET
PROEFOBJECT: VRIESVERSE VOEDING VAN
JOLIPET
WAT: EEN NIEUWE VRIESVERSE VOEDING IN
HANDIGE VERDEELPORTIES. DEZE VOEDING
ZOU DE HOND OP ZIJN IDEALE GEWICHT
HOUDEN, EEN GOEDE IMPACT HEBBEN OP
HET ENERGIENIVEAU, DE STOELGANG HALVEREN IN MASSA EN
LAST BUT NOT LEAST: HÉÉL ERG LEKKER
ZIJN’
PROEFKONIJNEN: SPAANSE KRUISING INDY

In ‘Ook getest op honden’ onderwerpt het testteam van Woef
een product aan een grondige analyse. Enkel producten die onze
experimenten doorstaan, krijgen onze Woef-kwaliteitsstempel.

Vriesverse voeding is een opkomende
trend, die vooral inspeelt op de tendens
om onze honden steeds op een natuurlijkere wijze te gaan voederen: zonder
bewaarmiddelen, zonder kleurstoffen
en zonder dat de voeding werd bewerkt.
Maar, is vriesverse voeding effectief gezonder? Lusten onze viervoeters het wel?
En ook belangrijk: is het niet een heel
gedoe om zulke voeding te bewaren en
serveren? Woef ging de uitdaging aan en
zette drie redactiehonden gedurende drie
weken op een vriesvers dieet.

INDY & JAPIE

GEEN AFVALPRODUCTEN
De vriesverse voeding van Jolipet die wij uittestten, zou
enkel producten bevatten die geschikt zijn voor menselijke consumptie. Toch hebben wij de test maar overgelaten aan onze honden en zelf geen hapje mee geproefd. In de voeding zou geen slachtafval zitten, (zoals
kipkarkassen en pensen) en geen goedkope vullers (zoals
maïs en tarwe). Het merk belooft dat ook slechte eters
deze voeding met plezier opsmullen en dat honden tot
de helft minder ontlasting produceren, omdat ze veel
meer voedingsstoffen uit de vriesverse voeding halen.
Benieuwd wat onze honden ervan vinden!

REINAART

(7 MAANDEN), JACK RUSSELL REINAART
(4 JAAR) EN SPAANSE KRUISING JAPIE (7 JAAR).

De jonge Indy eet normaal zowel natte als droge voeding. Japie
lust enkel natte voedingen. Of ze ook graag Jolipet eten? Ja! Bij
Indy was dat geen complete verrassing, omdat ze eigenlijk alles
lust, maar Japie is erg kieskeurig en het is leuk om te zien dat
hij de vriesverse voeding zo graag eet. Bij beide honden is duidelijk te merken dat ze een pak minder ontlasting produceren.
De vriesverse voeding was ook gebruiksvriendelijk: gewoon de
handige porties even in de microgolfoven (in een potje zodat
het niet uitdroogt) om te ontdooien en klaar is kees. Een grote
diepvriezer is wel aangewezen. Ook leuk is dat het om een
complete maaltijd gaat, die in verschillende smaken voorkomt.
Het enige nadeel? De voeding is nog niet online te bestellen.
Hoewel dat hopelijk in de toekomst wel mogelijk is!

Reinaart eet normaal gezien enkel droge voeding afgewisseld
met vers vlees (als in: gebakken biefstuk van ons bord, voor rauw
vlees trekt hij zijn neus op). Hij ziet eten vaak als een opgave en
is erg kieskeurig. Vaak laat hij zijn brokken liggen tot 23u en eet
hij ze dan toch uiteindelijk op met lange tanden. Toch gaat de
voeding van Jolipet vlotjes naar binnen. Enkel de smaak ‘paard’
kan hem echt niet bekoren. Zelfs wanneer we zijn bakje paard
aanvullen met lekkere stukjes kipfilet, draait hij het nog steeds
de rug toe. Ook bij Reinaart merken we dat hij duidelijk minder
ontlasting produceert. Elke avond leggen we de portie voor de
volgende ochtend uit de diepvriezer en ’s morgens leggen we alvast de avondmaaltijd uit. Of we laten de vriesverse voeding zo’n
20 minuutjes ontdooien op 40°C in de heteluchtoven. De porties
zijn erg handig in gebruik, maar wanneer we op daguitstap gaan,
blijkt de voeding toch niet zo gebruiksvriendelijk en nemen we
een potje brokjes mee. Toch zijn we erg tevreden over de voeding.
Reinaart lijkt nu eindelijk wat meer te eten!
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Jolipet is een complete, vriesverse voeding
samengesteld uit echt vlees, vriesverse
groenten en fruit, rijst, plantaardige oliën en
mineralen. Beschikbaar in het diepvriesvak
bij de betere dierenspeciaalzaak.
Voor een verdeelpunt in je buurt, check

#

Jolipet. De natuurlijke voeding
voor een gezonde hond.

€1 korting
bij aankoop van 1 zak Jolipet of 1 zak
AVEVE Optima+ diepvriesvoeding

Niet cumuleerbaar aanbod. Actie enkel geldig in België tem 31/08/2014.
Directe korting aan de kassa. Bericht aan de HH. Handelaars: Ecoclavis
NV verbindt zich ertoe de tegenwaarde van deze bon terug te betalen indien aan de voorwaarden van het aanbod voldaan werd. Niet cumuleerbaar met andere acties en enkel geldig bij de aankoop van het vermelde
product. De bonnen dienen voor controle en terugbetaling gestuurd te worden naar HighCo Data, Kruiskouter 1 te 1730 Asse. Enkel geldig in België.
E.R. / V.U.: Ecoclavis NV, Gistelse steenweg 67, 8200 Sint-Andries
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