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GranataPet nat voer DeliCatessen wordt in  
Duitsland geproduceerd met verse ingrediënten van hoge kwaliteit.  
Granaatappelpitten beschermen de lichaamscellen en verster- 
ken het immuunsysteem van uw kat. Zalmolie beschermt de huid 
van uw kat en zorgt voor een zijdeachtig glanzende vacht. Dit  
buitengewone, kwalitatief hoogwaardige natte voer is volkomen 
vrij van granen en gluten en dus hypoallergeen. Natuurlijk be- 
vat het ook voldoende taurine voor uw knuffeltijger. GranataPet 
DeliCatessen is wellness in het etensbakje van uw kat.

GranataPet DeliCatessen koolvis & kalkoen
Compleet voer voor volwassen katten  

Samenstelling: 
koolvis en kalkoen (72 % bestaand uit: 36 % koolvis, 36 % kalkoen), 
vleesbouillon, 1 % granaatappelpitten, 1 % zalmolie, mineraalstoffen 
(calciumcarbonaat)
Analytische bestanddelen: 
eiwit: 10,4 %, vetgehalte: 6,6 %, ruwe as: 2 %, ruwe vezel: 0,3 %, 
vochtgehalte: 80 %, calcium: 0,24 %, fosfor: 0,20 % 
Voedingsfysiologische additieven/kg: 

vitamine A: 3000 IE, vitamine D3: 200 IE, vitamine E: 30 mg, biotine 300 mcg, taurine: 
1500 mg, zink (als zinksulfaat, monohydraat): 15 mg, mangaan (als mangaan(II)sulfaat, 
monohydraat): 3 mg, jodium (als calciumjodaat, watervrij): 0,75 mg, seleen (als sodium 
selenite): 0.03 mg

GranataPet DeliCatessen  
witvis & leverragout van wild
Compleet voer voor volwassen katten 

Samenstelling: 
witvis en leverragout van wild (72 % bestaand uit: 36 % witvis, 36 % 
wild), vleesbouillon, 1 % granaatappelpitten, 1 % zalmolie, mineraal-
stoffen (calciumcarbonaat)
Analytische bestanddelen: 
eiwit: 10,4 %, vetgehalte: 6,1 %, ruwe as: 1,8 %, ruwe vezel: 0,3 %, 

vochtgehalte: 81 %, calcium: 0,24 %, fosfor: 0,20 %
Voedingsfysiologische additieven/kg:
vitamine A: 3000 IE, vitamine D3: 200 IE, vitamine E: 30 mg, biotine 300 mcg, taurine: 
1500 mg, zink (als zinksulfaat, monohydraat): 15 mg, mangaan (als mangaan(II)sulfaat, 
monohydraat): 3 mg, jodium (als calciumjodaat, watervrij): 0,75 mg, seleen (als sodium 
selenite): 0.03 mg

GranataPet DeliCatessen eend & gevogelte
Compleet voer voor volwassen katten 

Samenstelling: 
eend en gevogelte (72 % bestaand uit: 36 % eendenvlees, 36 % 
gevogelte), vleesbouillon, 1 % granaatappelpitten, 1 % zalmolie, 
mineraalstoffen (calciumcarbonaat)
Analytische bestanddelen: 
eiwit: 10,3 %, vetgehalte: 6,5 %, ruwe as: 1,9 %, ruwe vezel: 0,4 %, 
vochtgehalte: 80 %, calcium: 0,29 %, fosfor: 0,24 %
Voedingsfysiologische additieven/kg: 

vitamine A: 3000 IE, vitamine D3: 200 IE, vitamine E: 30 mg, biotine 300 mcg, taurine: 
1500 mg, zink (als zinksulfaat, monohydraat): 15 mg, mangaan (als mangaan(II)sulfaat, 
monohydraat): 3 mg, jodium (als calciumjodaat, watervrij): 0,75 mg, seleen (als sodium 
selenite): 0.03 mg
 

GranataPet DeliCatessen lam & kalkoen 
Compleet voer voor volwassen katten

Samenstelling: 
lam, kalkoen en kippenhartjes (72 % bestaand uit: 36 % lamsvlees, 
18 % kalkoenvlees, 18 % kippenhartjes), vleesbouillon, 1 % granaat- 
appelpitten, 1 % zalmolie, mineraalstoffen (calciumcarbonaat)
Analytische bestanddelen: 
eiwit: 10,7 %, vetgehalte: 6,2 %, ruwe as: 2 %, ruwe vezel: 0,4 %, 
vochtgehalte: 80 %, calcium: 0,29 %, fosfor: 0,24 %
Voedingsfysiologische additieven/kg: 

vitamine A: 3000 IE, vitamine D3: 200 IE, vitamine E: 30 mg, biotine 300 mcg, taurine: 
1500 mg, zink (als zinksulfaat, monohydraat): 15 mg, mangaan (als mangaan(II)sulfaat, 
monohydraat): 3 mg, jodium (als calciumjodaat, watervrij): 0,75 mg, seleen (als sodium 
selenite): 0.03 mg

GranataPet DeliCatessen koolvis & zeevruchten
Compleet voer voor volwassen katten 

Samenstelling: 
koolvis, zeevruchten en kip (72 % bestaand uit: 36 % koolvis, 18 % 
zeevruchten, 18 % kippenvlees), vleesbouillon, 1 % granaatappel-
pitten, 1 % zalmolie, mineraalstoffen (calciumcarbonaat)
Analytische bestanddelen: 
eiwit: 10,4 %, vetgehalte: 5,8 %, ruwe as: 2 %, ruwe vezel: 0,4 %, 
vochtgehalte: 81 %, calcium: 0,18 %, fosfor: 0,15 %
Voedingsfysiologische additieven/kg: 

vitamine A: 3000 IE, vitamine D3: 200 IE, vitamine E: 30 mg, biotine 300 mcg, taurine: 
1500 mg, zink (als zinksulfaat, monohydraat): 15 mg, mangaan (als mangaan(II)sulfaat, 
monohydraat): 3 mg, jodium (als calciumjodaat, watervrij) 0,75 mg, seleen (als sodium 
selenite): 0.03 mg

GranataPet DeliCatessen kalf & konijn
Compleet voer voor volwassen katten  

Samenstelling: 
kalf en konijn (72 % bestaand uit: 36 % kalfsvlees, 36 % konijnenv-
lees), vleesbouillon, 1 % granaatappelpitten, 1 % zalmolie, mine- 
raalstoffen (calciumcarbonaat)
Analytische bestanddelen: 
eiwit: 11 %, vetgehalte: 6,4 %, ruwe as: 1,9 %, ruwe vezel: 0,3 %, 
vochtgehalte: 80 %, calcium: 0,29 %, fosfor: 0,24 %
Voedingsfysiologische additieven/kg: 

vitamine A: 3000 IE, vitamine D3: 200 IE, vitamine E: 30 mg, biotine 300 mcg, taurine: 
1500 mg, zink (als zinksulfaat, monohydraat): 15 mg, mangaan (als mangaan(II)sulfaat, 
monohydraat): 3 mg, jodium (als calciumjodaat, watervrij): 0,75 mg, seleen (als sodium 
selenite): 0.03 mg

        GranataPet Feinis – ‘Delicious treats for  
  your cat’
             With their unique composition, GranataPet Feinis  
 are the ideal snacks for between meals. Grain-free  
          and with the finest meat, salmon oil, pomegranate seeds and 
taurine, Feinis will capture the heart of every cat.

Gevogelte & „kattengras“  
(tegen haarballen)
Aanvullend voer voor katten

„Kattengras“ is in de volksmond een verzamel-
naam voor verschillende planten. Wij gebruiken 
luzerne (alfalfa), die de vorming van storende 
haarballen reduceert

Samenstelling: 
gevogelte (41 %, gedroogd en fijngemalen), aardappelvlokken 

(ontsloten), gevogeltevet (12 %), granaatappelpitten (5 %), luzerne (5 %, fijngemalen), 
biergist, zalmolie (1,5 %) 
Analytische bestanddelen: 
eiwit: 28 %, vetgehalte: 20 %, ruwe vezel: 4 %, ruwe as: 6,8 %
Voedingsfysiologische additieven/kg: 
taurine 1500 mg

Eend & kattenkruid  (vitaliteit)
Aanvullend voer voor katten

Kattenkruid animeert katten niet alleen tot 
speels gedrag, maar bevat ook kostbare etheri- 
sche oliën en microvoedingsstoffen die het 
welzijn en de vitaliteit verhogen

Samenstelling: 
eendenvlees (42 %, gedroogd en fijngemalen), aardappel- 
vlokken (ontsloten), granaatappelpitten (6 %), gevogeltevet, 

biergist, kattenkruidblaadjes (2 %, fijngemalen), zalmolie (1,5 %)
Analytische bestanddelen: 
eiwit: 27 %, vetgehalte: 13 %, ruwe vezel: 3,5 %, ruwe as: 9,5 %
Voedingsfysiologische additieven/kg: 
taurine 1500 mg

Wild & cranberry  
(beschermt het urinewegstelsel)
Aanvullend voer voor katten

Cranberry bevat veel vitamine C evenals bio- 
actieve stoffen. Deze gezonde en lekkere vrucht 
ondersteunt het urinewegstelsel op een natuur- 
lijke manier.

Samenstelling: 
wild (40 %, gedroogd en fijngemalen), aardappelvlokken 

(ontsloten), granaatappelpitten (5 %), gevogeltevet, biergist, zalmolie (1 %), cranberry 
(1 %, fijngemalen)  
Analytische bestanddelen: 
eiwit: 27 %, vetgehalte: 13 %, ruwe vezel: 3 %, ruwe as: 8 %
Voedingsfysiologische additieven/kg: 
taurine 1500 mg
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Ons droog voer
Van nature zijn katten in de eerste plaats roofdie- 
ren en daarnaast natuurlijk ook lekkerbekjes.  
Dus verdragen ze voedsel dat rijk aan eiwitten  
en bepaalde vetten is het beste. Daarom bevat  
ons droog voer geen granen. Door het grote  
aandeel aan hoge kwaliteit vlees en vis wordt uw  
kat optimaal en geheel volgens de natuur gevoed. Bovendien over- 
tuigt het door zijn bijzondere smaak ook kieskeurige huistijgers. Het  
belangrijke, essentiële aminosulfonzuur taurine is een vanzelfspre- 
kend bestanddeel van ons droog voer. 

Wat maakt ons voer zo bijzonder?
De toegevoegde granaatappelpitten geven uw kat een unieke  
geur- en smaakbeleving. Bovendien zijn ze bijzonder rijk aan natuur-
lijke polyfenolen (ellaginezuur). Dat betekent dat vrije radicalen  
doelgericht worden opgevangen, waardoor de lichaamscellen worden  
beschermd en het immuunsysteem van uw kat word versterkt.

Het W.A.S. (Wellness-Active-System)  
is een combinatie van ingrediënten in alle 
GranataPet-bereidingswijzen, die geba- 
seerd is op natuurlijke bioactieve stoffen. 
De componenten van de werkzame stof 

zijn zorgvuldig op elkaar afgestemd en vullen elkaar in het 
spijsverteringsstelsel resp. in de cellen van het lichaam aan. Het hoge 
vleesgehalte in combinatie met granaatappelpitten, zalmolie (voor 
de essentiële vetzuren) en het bewust weglaten van graan hebben 
een positieve invloed op het immuunsysteem en de celbescherming, 
zonder de nieren te belasten; het is dus een echt Wellness-Active-
System. Het samenspel van speciale koolhydraten (FOS, bèta-gluca-
nen) en bietensnijdsel bevordert een prebio- 
tische werking op de darmflora  
en kunnen bijgevolg een belan- 
grijke bijdrage leveren aan het  
behoud van de gezondheid van  
het darmkanaal.

GranataPet Adult Gevogelte 
Deluxe-high-premium compleet voedings-
middel voor alle volgroeide katten
Door het grote aandeel hoge kwaliteit gevogel-
te (dierlijke eiwitten) wordt uw kat optimaal  
en geheel volgens de natuur gevoed. Bovendien  
overtuigt het door zijn bijzondere smaak ook 
kieskeurige huistijgers. Actieve avonturiers en 
echte buitenkatten zijn dol op deze receptuur.

Samenstelling: 
Gevogeltevlees ( 40 %, gedroogd en fijn gemalen), aardappel- 
vlokken (ontsloten), gevogeltevet (11 %), granaatappelpit- 
ten (5 %), zalmolie (1,5 %), biergist, bietensnijdsel (Suiker onttrokken), geheel eipoeder, 
koolzure voederkalk, lignocellulose, FOS (fructo-oligosaccharide), Nieuwzeelandse 
groenlipmossel (fijn gemalen, van nature rijk aan glucosaminen en chondroïtine), yucca 
schidigera
Analytische bestanddelen:
eiwit: 33 %, vetgehalte: 21 %, ruwe celstof: 4,0 %, ruwe as: 4,7 % 
Voedingsfysiologische additieven/kg:
vitamine A: 22000 I.E., vitamine D3: 1300 I.E., vitamine E: 122 mg,  
l-carnitine: 500 mg, taurine: 1400 mg, koper (als koper(II)sulfaat,  
pentahydraat): 13 mg, zink (als zinkoxide): 107 mg, jodium  
(als kaliumjodaat, hexahydraat): 1,8 mg, seleen (als natrium- 
seleniet): 0,14 mg

GranataPet Adult Vis 
Deluxe-high-premium compleet voedings-
middel voor alle volgroeide katten
Minder actieve muizenjagers komen met deze 
magere maaltijd die bewust wat minder vet 
bevat uitstekend aan hun trekken. Daarom kunt 
u als kattenvriend deze voeding ook uitste-
kend aan uw bejaarde kat of gecastreerde kater 
voeren.

Samenstelling: 
Vis (36 %, bestaande uit: roodbaars, kabeljauw, koolvis, haring gedroogd en fijn gemalen), 
aardappelvlokken (ontsloten), gevogeltevet, granaatappelpitten (6 %), zalmolie (2,45 %), 
biergist, bietensnijdsel (suiker onttrokken), geheel eipoeder, koolzure voederkalk, ligno-
cellulose, FOS (fructo-oligosaccharide), Nieuwzeelandse groenlipmossel (fijn gemalen, 
van nature rijk aan glucosaminen en chondroïtine), yucca schidigera 
Analytische bestanddelen:
eiwit: 28 %, vetgehalte: 17 %, ruwe celstof: 4,0 %, ruwe as: 5,5 % 
Voedingsfysiologische additieven/kg:
vitamine A: 19000 I.E., vitamine D3: 1100 I.E., vitamine E: 120 mg,  
l-carnitine: 500 mg taurine: 1200 mg, koper (als koper(II)- 
sulfaat, pentahydraat): 5 mg, zink (als zinkoxide): 60 mg,  
jodium (als kaliumjodaat, hexahydraat): 0,7 mg,  
seleen (als natriumseleniet): 0,14 mg

GranataPet Adult Eend 
Deluxe-high-premium compleet voedings-
middel voor alle volgroeide katten 
De speciale, kwalitatief hoogwaardige samen- 
stelling verzorgt doelgericht de huid en de 
vacht, die als spiegel van de gezondheid kunnen  
worden beschouwd. De aangepaste energie-/
eiwitverhouding maakt diverse toepassingen 
mogelijk. Een echte allrounder dus.

Samenstelling: 
Eendenvlees (44 %, gedroogd en fijn gemalen), aardappelvlokken (ontsloten), gevogeltevet, 
granaatappelpitten (5 %), zalmolie (1,5 %), biergist, bietensnijdsel (suiker onttrokken), 
geheel eipoeder, koolzure voederkalk, lignocellulose, FOS (fructo-oligosaccharide), poeder 
van Nieuwzeelandse groenlipmossel (fijn gemalen, van nature rijk aan glucosaminen en 
chondroïtine), yucca schidigera
Analytische bestanddelen: 
eiwit: 31 %, vetgehalte: 19 %, ruwe celstof: 4,0 %, ruwe as: 5,4 %
Voedingsfysiologische additieven/kg: 
vitamine A: 19000 I.E., vitamine D3: 1200 I.E., vitamine E: 120 mg, l-carnitine:  
500 mg, taurine: 1300 mg, koper (als koper(II)sulfaat, pentahydraat): 15 mg,  
zink (als zinkoxide): 113 mg, jodium (als kaliumjodaat, hexahydraat):  
1,9 mg, seleen (als natriumseleniet): 0,14 mg

GranataPet Adult Garnalen 
Deluxe-high-premium compleet voedings-
middel voor alle volgroeide katten 
Zelfs katten die geen vis lusten eten dit droge 
voer graag en smullen van dit lekkere hapje. 
Met deze receptuur kunt u dus ook gevoelige 
binnenkatten verwennen.

Samenstelling: 
Garnalen (42 %, gedroogd en fijn gemalen), aardappelvlokken (ontsloten), gevogeltevet, 
granaatappelpitten (5 %), zalmolie (2,45 %), biergist, bietensnijdsel (suiker onttrokken),  
geheel eipoeder, koolzure voederkalk, lignocellulose, F.O.S (fructo-oligosaccharide), Nieuw- 
zeelandse groenlipmossel (fijn gemalen, van nature rijk aan glucosaminen en chondroï- 
tine), yucca schidigera
Analytische bestanddelen:
eiwit: 30 %, vetgehalte: 20 %, ruwe celstof: 3,9 %, ruwe as: 5,3 %
Voedingsfysiologische additieven/kg:
vitamine A: 19000 I.E., vitamine D3: 1000 I.E.,  
vitamine E: 120 mg, l-carnitine: 500 mg,  
taurine: 1200 mg, koper (als koper(II)sulfaat,  
pentahydraat): 4,5 mg, zink (als zinkoxide): 60 mg,  
jodium (als kaliumjodaat, hexahydraat): 0,6 mg,  
seleen (als natriumseleniet): 0,14 mg

GranataPet Kitten Gevogelte
Deluxe-high-premium compleet voedings-
middel voor opgroeiende katten
Met een speciaal afgestemde hoeveelheid ener-
gie en een op groei gericht eiwitprofiel helpt 
dit speciale voer na het spenen bij de overstap 
naar vaste voeding en geeft het jonge katjes 
een goede start tot aan het einde van het eerste 
levensjaar. Zo krijgt het jonge en groeiende 
lichaam alles wat het nodig heeft. GranataPet 
Kitten is ook geschikt voor moederkatten als 
deze drachtig zijn of zogen.

Samenstelling: 
Gevogeltevlees (43 %, gedroogd en fijn gemalen), aardappelvlokken (ontsloten), gevogel- 
tevet (12 %), granaatappelpitten (5 %), zalmolie (1,5 %), biergist, bietensnijdsel (suiker 
onttrokken), geheel eipoeder, koolzure voederkalk, lignocellulose, FOS (fructo-oligosaccha- 
ride), Nieuwzeelandse groenlipmossel (fijn gemalen, van nature rijk aan glucosaminen  
en chondroïtine), yucca schidigera
Analytische bestanddelen:
eiwit: 35 %, vetgehalte: 23 %, ruwe celstof: 4,0 %, ruwe as: 4,5 %
Voedingsfysiologische additieven/kg:
vitamine A: 22000 I.E., vitamine D3: 1300 I.E., vitamine E: 122 mg,  
l-carnitine: 500 mg, taurine: 1500 mg, koper (als koper(II)sulfaat,  
pentahydraat): 13 mg, zink (als zinkoxide): 111 mg, jodium (als  
kaliumjodaat, hexahydraat): 1,9 mg, seleen (als natriumseleniet):  
0,14 mg
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