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één brok kwaliteit verrassend betaalbaar

premium voeding voor elke katoptimaal verkrijgbaar

sterk in kennis en vernieuwing voor een gezonde huid en glanzende vacht

geeft stevige en minimale ontlasting

bevordert de groei van sterke spieren en botten

is licht verteerbaar en heeft een optimale voedingswaarde

houdt elke kat vitaal en energiek
zorgt voor een schoon en gezond gebiteen complete maaltijd
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Fokker premium kattenvoeding is samengesteld door voedings-

deskundigen én door de mensen uit de praktijk. Dit met als doel: het 

creëren van de meest optimale voeding voor de kat in elke fase van 

zijn leven. Daarom bevatten de voedingen van Fokker uit sluitend de 

allerbeste ingrediënten. Alleen dan kan worden  gegarandeerd dat 

de voeding zich op het hoogste niveau bevindt. Wij  rekenen op een 

lang en gezond kattenleven. Met Fokker legt u daar de basis voor.

Eiwitten

Hoogwaardige eiwitten dragen bij aan een gezonde groei, de vor-

ming van stevige botten én aan een glanzende vacht. Tevens on-

dersteunen ze de natuurlijke weerstand van de kat. De door Fokker 

gebruikte eiwitten, afkomstig van gevogelte en lam, bevatten een 

optimaal gehalte aan essentiële aminozuren, waaronder taurine. 

Een tekort aan deze aminozuren kan hartafwijkingen of zelfs blind-

heid veroorzaken.

Vetten

Vet is de voornaamste bron van essentiële vetzuren en ook de 

voornaamste energiebron. Fokker bevat hoogwaardig gevogelte-

vet, rijk aan linolzuur, waardoor tevens een hoge smakelijkheid 

wordt bereikt. Door een optimale verhouding omega 6 en omega 

3 vetzuren (5:1) wordt een zachte huid en een glanzende vacht 

bevorderd. Tevens dragen deze vetzuren bij aan een verhoging 

van de weerstand van uw kat.

Koolhydraten en voedingsvezels

Als koolhydraatbron worden hypo-allergene kwaliteitsgranen als 

maïs en rijst gebruikt. Rijst is een excellente bron van zeer licht-

verteerbare koolhydraten. Maïs, rijk aan calorieën en eiwit, is ideaal 

voor een goede voeding omdat het energie en weerstand geeft.

Fokker bevat een optimaal gehalte aan voedingsvezels. Deze vezels 

zijn voornamelijk afkomstig uit bieten. Bietenpulp is een natuurlijke 

bron van ruwe celstof met een optimale verhouding van oplosbare 

en onoplosbare voedingsvezels. Zij zorgen ervoor dat het verterings-

proces gereguleerd wordt en het maag- en  darmkanaal gezond 

blijft.
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Mineralen en sporenelementen

Dit zijn wezenlijke bestanddelen voor het skelet en het bewegings-

apparaat van de kat. Zowel bij een gebrek, als bij een overschot, 

treden zeer snel fouten en tekortkomingen op in gebit, botten, 

banden en pezen. Het mineraal magnesium speelt een belangrijke 

rol bij de urinehuishouding van de kat. Een optimale dosering helpt 

het gevreesde blaasgruis (FUS) te voorkomen. Een aantal sporen-

elementen zijn van groot belang als bestanddeel van lichaams-

stoffen, zoals hormonen en enzymen.

Vitaminen

Vitaminen zijn het smeermiddel in het stofwisselingsproces van het 

lichaam. Iedere vitamine heeft zijn eigen taak en daarom is het 

belangrijk dat vitaminen in de juiste verhouding tot elkaar staan. 

Katten kunnen vitaminen niet zelf opbouwen en deze moeten 

daarom in de voeding aanwezg zijn. De vetoplosbare vitaminen A, 

D en E worden voorzover niet nodig in het lichaam opgeslagen. 

Daarom is de exacte dosering erg belangrijk. Een juiste hoeveelheid 

vitaminen zorgt voor algehele fi theid en vitaliteit.

L-carnitine

L-Carnitine speelt een belangrijke rol bij de vetverbranding in het 

 lichaam. Door hechting aan vetzuren wordt L-carnitine getrans-

porteert naar het celgedeelte dat zorgdraagt voor omzetting van 

vet in energie. Dit leidt tot bruikbare energie voor de spieren (met 

een  compacte spiermassa tot gevolg), maar ook voor o.a. het hart 

en de lever.

Inuline (fructo-oligosacchariden)

Als stimulans voor de darmen bevat Fokker inuline. Dit is een zgn. 

fructo-oligo saccharide (FOS). De bijzondere eigenschap van dit 

 ingrediënt is dat het een goede darmfl ora stimuleert en verterings-

stoornissen helpt  voorkomen. Inuline ondersteunt de positieve 

melkzuur- en bifi dobacteriën in de darmen, terwijl ziektever wek-

kende kiemen worden afgeremd.

Lecithine

Lecithine is een natuurlijk voedingselement dat de vetstofwisseling 

ondersteunt.Door de zgn. emulgerende werking van lecithine 

 worden de vetten beter verteerd. Als gevolg van de goede vertering 

van vetten zijn deze beschikbaar voor belangrijke functies binnen het 

 lichaam, zoals het transport van de essentiële vitaminen A, D en E. 

Fokker premium kattenvoeding is absoluut vrij van genetisch 

 gemanipuleerde ingrediënten. Tevens bevat Fokker geen kunst-

matige geur-, kleur- en smaakstoffen.

Fokker premium kattenvoeding voldoet volledig aan alle eisen die 

zijn opgesteld door de AAFCO, NRC en FEDIAF (Federation Euro-

péenne De L’industrie des Aliments pour animaux familiers)  Productie 

vindt plaats onder certifi cering van HACCP, GMP pet food en IFS.
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overweight
reduction

urinary protection

strong bones
and lean muscles

healthy skin
and shiny coat

dental care

hairball transit
system

well balancedimmune system

optimal
digestion

odour
reduction

8 voedingswijzer



Adult
optimal care

well-being

Sensible
optimal digestion

Indoor
healthy & fi t

intestinal support

Kitten
health & growth

total development

Light
sterilised & overweight

weight controlhairball control

Senior
age support

continuous vitality
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Kitten

Fokker Kitten is een volledig premium diervoeder, speciaal afgestemd op de behoeften van jonge 

katten. Het gebruik van hoogwaardige ingredienten, zorgt voor de ontwikkeling van een gezonde 

kat in topconditie. Fokker Kitten is rijk aan meervoudig onverzadigde vetzuren. Deze dragen bij aan 

een optimale conditie van huid en vacht. Fokker Kitten ondersteunt drachtige poezen en bevordert 

de melkvoorziening van lacterende katten. Fokker Kitten is erg smakelijk en wordt daarom door alle 

katten graag gegeten.

Fokker Kitten is verkrijgbaar in 750gr en 3 kg.

Ingredienten:

Gevogeltemeel (min. 14% kip) , maïs, gevogeltevet, rijst (min. 14%), vismeel, gehydrolyseerde dierlijke 

eiwitten, vetkanen, bietenpulp, eipoeder, vitaminen/mineralen, gist, lecithine, inuline.

Bevat Omega 6 en Omega 3 vetzuren in een optimale verhouding.

health & growth

Gebruiksaanwijzing:

Voor de dagelijkse hoeveelheid 

Fokker Kitten: raadpleeg de 

voedingstabel. Fokker Kitten kan 

al vanaf de 5e week gegeven 

worden, eventueel geweekt met 

water. Geef uw kitten tot de 5e 

maand 4-6 maaltijden per dag. 

Daarna kunt u tot de volwassen-

heid met 2-3 maaltijden volstaan. 

Zorg steeds voor voldoende vers 

drinkwater.
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Voedingstabel Voedingsbehoefte in gram/dag

Leeftijd

2 mnd

3 mnd

4 mnd

6 mnd

8 mnd

10 mnd

12 mnd

Gewicht

0,6 - 0,9 kg

1,2 - 1,8 kg

1,8 - 2,6 kg

2,4 - 3,8 kg

2,6 - 4,8 kg

2,8 - 5,2 kg

3,0 - 5,6 kg

Hoeveelheid

40 - 60 gr

50 - 70 gr

55 - 75 gr

65 - 90 gr

65 - 90 gr

60 - 80 gr

60 - 85 gr

smakelijk opgroeien
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Adult optimal care

Fokker Adult is een volledig premium diervoeder voor volwassen katten in de kracht van hun le-

ven. Fokker Adult is een hoogwaardige en evenwichtige maaltijd, rijk aan meervoudig onverzadig-

de vetzuren. Deze ondersteunen een optimale conditie van huid en vacht. Het uitgebalanceerde 

gehalte aan mineralen, sporenelementen en vitaminen dragen bij aan een fi tte kat. Fokker Adult 

ondersteunt het goed functioneren van de urinewegen van de kat (PH6-PH6,5). Fokker Adult is 

erg smakelijk en wordt daarom door alle katten graag gegeten.

Fokker Adult is verkrijgbaar in 750gr, 3 kg. en 10 kg.

Ingrediënten

Maïs, gevogeltemeel (min 14%), rijst (min. 14%), gevogeltevet, vismeel, gehydrolyseerde dierlijke 

eiwitten, gerst, vetkanen, bietenpulp, eipoeder, gist, vitaminen/mineralen, lecithine, inuline. Bevat 

Omega 6 en Omega 3 vetzuren in een optimale verhouding.

Gebruiksaanwijzing:

Voor de dagelijkse hoeveel-

heid Fokker Adult: raadpleeg 

de voedingstabel. De te geven 

hoeveelheid is een richtlijn en 

mede afhankelijk van leeftijd, 

omgeving en inspanning van uw 

kat. Zorg steeds voor voldoende 

vers drinkwater.
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altijd in topvorm

Voedingstabel  Voedingsbehoefte in gram/dag

Gewicht

2 kg

3 kg

4 kg

5 kg

6 kg

8 kg

10 kg

Hoeveelheid

30 gr

40 gr

55 gr

65 gr

80 gr

95 gr

110 gr
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Sensible optimal digestion

Fokker Sensible is een volledig premium diervoeder voor volwassen katten, speciaal ontwikkeld 

voor katten met een overgevoeligheid voor voeding. Voedingsallergie en overgevoeligheid uiten 

zich in de vorm van huidaandoeningen (o.a. jeuk en krabwonden) en/of maag- en darmproble-

men, zoals diarree en braken. Fokker Sensible onderscheidt zich door een hoge acceptatie en 

een goede verteerbaarheid. Dit zorgt voor een gereduceerde voedingsbehoefte, waardoor de kat 

met minder voedsel kan volstaan. Fokker Sensible ondersteunt een stabiele darmwerking. Fokker 

Sensible is erg smakelijk en wordt daarom door alle katten graag gegeten.

Fokker Sensible is verkrijgbaar in 750gr, 3 kg. en 10 kg.

Ingrediënten

Maïs, rijst (min14%), lamsmeel (min. 14% lam), gevogeltevet, gevogeltemeel, gehydrolyseerde 

dierlijke eiwitten, zalmmeel, cellulose, vetkanen, bietenpulp, eipoeder, gist, vitaminen/mineralen, 

lecithine. Bevat Omega 6 en Omega 3 vetzuren in een optimale verhouding.

Gebruiksaanwijzing:

Voor de dagelijkse hoeveelheid 

Fokker Sensible: raadpleeg de 

voedingstabel. De te geven 

hoeveelheid is een richtlijn en 

mede afhankelijk van leeftijd, 

omgeving en inspanning van uw 

kat. Zorg steeds voor voldoende 

vers drinkwater.

G b ik ij i
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mooi gezond

Voedingstabel  Voedingsbehoefte in gram/dag

Gewicht

2 kg

3 kg

4 kg

5 kg

6 kg

8 kg

10 kg

Hoeveelheid

30 gr

40 gr

55 gr

65 gr

80 gr

95 gr

110 gr

m/dag/d
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Indoor healthy & fi t

Fokker Indoor is een volledig premium diervoeder voor volwassen katten die binnenshuis leven. 

Meervoudig onverzadigde vetzuren in de voeding ondersteunen een optimale conditie voor huid 

en vacht. Binnenshuis levende katten verzorgen zich intensiever en hebben - door de constante 

temperatuur in huis - meer haarverlies.  Fokker Indoor reguleert de haarbalvorming die door deze  

vachtverzorging kan ontstaan. Specifi eke ingrediënten  (yucca)  in de voeding reduceren de geur 

van de kattenbak. Een mengsel van mineralen helpt de vorming  van tandsteen bij uw kat te 

verminderen. Fokker Indoor ondersteunt het goed functioneren van de urinewegen van de kat. 

(PH 6 – PH 6,5). Door het lage vetgehalte kan uw kat zich fi tter voelen. Fokker Indoor is erg sma-

kelijk en wordt daarom door alle katten graag gegeten.

Fokker Indoor is verkrijgbaar in 750 gr, 3 kg. en 10 kg.

Ingrediënten

Gevogeltemeel (min. 14% kip), maïs, rijst (min. 14%), vismeel, gevogeltevet, gerst, cellulose, 

dierlijk eiwit hydrolysaat, chicoreipulp (bron van inuline), gist, eipoeder,  vitaminen/mineralen, 

lecithine, lijnzaad, yucca.

Gebruiksaanwijzing:

Voor de dagelijkse hoeveel-

heid Fokker Indoor: raadpleeg 

de voedingstabel. De te geven 

hoeveelheid is een richtlijn en 

mede afhankelijk van leeftijd, 

omgeving en inspanning van uw 

kat. Zorg steeds voor voldoende 

vers drinkwater.

G b ik ij i
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gezond binnenshuis

Voedingstabel  Voedingsbehoefte in gram/dag

Gewicht

2 kg

3 kg

4 kg

5 kg

6 kg

8 kg

10 kg

Hoeveelheid

30 gr

40 gr

55 gr

65 gr

80 gr

95 gr

110 gr
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Light sterilised & overweight

Fokker Light is een volledig premium diervoeder voor volwassen katten met een verlaagde ener-

giebehoefte óf met de neiging tot overgewicht. Het verhoogde gehalte aan ruwvezel kan zorgen 

voor een snelle verzadiging en daarmee bijdragen aan een gewichtsreductie. Hierdoor worden 

spieren, botten en gewrichten ontlast, hetgeen kan leiden tot een hogere levensverwachting en 

soepelere beweging. Fokker Light ondersteunt het goed functioneren van de urinewegen (PH6-

PH6,5) en is daarom zeer geschikt voor gecastreerde/gesteriliseerde katten. Fokker Light is erg 

smakelijk en wordt daarom door alle katten graag gegeten.

Fokker Light is verkrijgbaar in 750gr, 3 kg. en 10 kg. 

Ingrediënten

Rijst (min. 14%), gevogeltemeel (min. 14% kip), maïs, vismeel, gerst, gevogeltevet, gehydrolyseer-

de dierlijke eiwitten, cellulose, bietenpulp, eipoeder, gist, vitaminen/mineralen, lecithine, inuline. 

Bevat Omega 6 en Omega 3 vetzuren in een optimale verhouding. 
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Gebruiksaanwijzing:

Voor de dagelijkse hoeveel-

heid Fokker Light: raadpleeg 

de voedingstabel. De te geven 

hoeveelheid is een richtlijn en 

mede afhankelijk van leeftijd, 

omgeving en inspanning van uw 

kat. Zorg steeds voor voldoende 

vers drinkwater.



Voedingstabel Voedingsbehoefte in gram/dag

Gewicht

2 kg

3 kg

4 kg

5 kg

6 kg

8 kg

10 kg

Hoeveelheid voor 
gewichtsbehoud

30 gr

40 gr

55 gr

65 gr

80 gr

95 gr

110 gr

Hoeveelheid voor 
gewichtsvermindering

25 gr

35 gr

40 gr

50 gr

65 gr

75 gr

80 gr

goed op gewicht
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Senior age support

Fokker Senior is een volledig premium diervoeder, speciaal afgestemd op de behoeften van 

oudere katten (vanaf ongeveer 8 jaar). Katten op oudere leeftijd hebben door verandering in het 

lichaam aangepaste voedingsbehoeften. Het verhoogde gehalte aan speciale ballaststoffen (ruw-

vezel) ondersteunt de darmfl ora en daarmee een goede spijsvertering. De evenwichtige samen-

stelling draagt bij aan het behoud van vitale orgaanfuncties. Fokker Senior helpt de opbouw van 

tandsteen te voorkomen. Fokker Senior is erg smakelijk en wordt daarom door alle katten graag 

gegeten.

Fokker Senior is verkrijgbaar in 750gr en 3 kg.

Ingredienten

Maïs, gevogeltevet, gevogeltemeel (min. 14% kip), rijst (min. 14%), vismeel, gehydrolyseerde dier-

lijke eiwitten, gerst, cellulose, bietenpulp, eipoeder, gist, cellulose, vitaminen/mineralen, lecithine. 

Bevat Omega 6 en Omega 3 vetzuren in een optimale verhouding.

Gebruiksaanwijzing:

Voor de dagelijkse hoeveel-

heid Fokker Senior: raadpleeg 

de voedingstabel. De te geven 

 hoeveelheid is een richtlijn en 

mede afhankelijk van leeftijd, 

omgeving en inspanning van uw 

kat. Zorg steeds voor voldoende 

vers drinkwater.

20 voedingswijzer



Voedingstabel  Voedingsbehoefte in gram/dag

Gewicht

2 kg

3 kg

4 kg

5 kg

6 kg

8 kg

10 kg

Hoeveelheid

30 gr

40 gr

55 gr

65 gr

80 gr

95 gr

110 gr

fi t op leeftijd

voedingswijzer 21



22 voedingswijzer

Analyse producten



Voedingsstof Eenheid Functie Kitten Adult Sensible Indoor Light Senior

Ruw eiwit % spierstelsel en groei 34 32 32 28,5 29 28

Ruw vet % energie, huid en vacht 22 18 18 14 12 20

Ruwe celstof % spijsvertering 2 4 4,5 6 4 5

Ruwe as % mineralen, sporenelementen 6 6 6,5 6 5,5 5,5

Vocht (max.) % vochtbalans 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

Calcium % tanden en beenderen 1,40 1,35 1,5 1,1 1,2 1,2

Fosfor % tanden en beenderen 0,95 0,95 1,0 0,8 0,8 0,8

Natrium % vochtbalans en spierwerking 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Vitamine A (E672) IE/kg ogen, slijmvliezen 20.000 20.000 20.000 20.0000 20.000 20.000

Vitamine D3 (E671) IE/kg tanden en beenderen 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800

Vitamine E (all-rac-alfa-tocoferylacetaat) g/kg spieren, dracht, zogen 125 125 250 450 125 250

Vitamine C (L-ascorbic acid phospm) g/kg weefselherstel, stress 50 50 70 250 50 70

Vitamine B1 mg/kg zenuwstelsel 10 10 10 10 10 10

Vitamine B2 mg/kg stofwisseling, rode bloedcellen 15 15 15 15 15 15

Vitamine B6 mg/kg metabolisme, afweer 6 6 6 6 6 6

Vitamine B12 mcg/kg rode bloedcellen 50 50 50 50 50 50

Choline mg/kg leverfunctie, zenuwprikkel 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Pathotheenzuur mg/kg zenuwstelsel, celgroei 20 20 20 20 20 20

Foliumzuur mg/kg DNA, rode bloedcellen 2 2 2 2 2 2

Biotine mcg/kg stofwisseling vet en eiwit 500 500 500 500 500 500

Niacine mg/kg zenuwstelsel 75 75 75 75 75 75

F.O.S (fructo oligo sacchariden) g/kg darmwerking 2,5 2,5 2,5 0,5 2,5 2,5

L-Carnitine mg/kg vetverbranding, hartfunctie 300 300 300   300

E4 (Koper) mg/kg bloed en vacht 5 5 5 5 5 5

E2 (Jodium mg/kg stofwisseling 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

E3 (Kobalt) mg/kg rode bloedcellen, zenuwstelsel 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

E5 (Mangaan) mg/kg zenuwstelsel 30 30 30 30 30 30

E1 (Iron) mg/kg zuurstoftransport 75 75          75 75 75 75

E6 (Zink) mg/kg weefselherstel, DNA 65 65 65 65 65 65

Magnesium g/kg bloed en spieren 1,1 1,2 1,3 1,2 1,1 1,3

Taurine mg/kg hart, ogen 1.100 1.100 1.100 1.100 1.000 1.100

Omega 6:3  huid en vacht ++ ++ ++ ++ ++ ++
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Fokker voedingstips

Voedingstip - Volledige voeding

Alle Fokker premium kattenvoedingen zijn 100% volledig. Het 
toevoegen van andere producten en/of voedingssupplementen 
is daarom niet nodig.

Voedingstip - Hoeveelheid

De in de tabellen aangegeven hoeveelheden zijn richtlijnen en 
mede afhankelijk van ras, temperament en omgeving. Houd 
hier bij uw voederschema rekening mee.

Voedingstip - Drinkwater

Behalve voeding behoort uw kat altijd schoon drinkwater 
beschikbaar te hebben. Het water moet enige keren per dag 
worden ververst en mag in de zomer niet in de zon staan. 
Plaats het bakje water op enige afstand van de voeding om 
vervuiling te voorkomen.

Voedingstip - Wijze van voeren

U kunt er voor kiezen om uw kat de aanbevolen dagelijkse 
hoeveelheid brokjes in één keer te geven. De kat kan dan zelf 
bepalen wanneer en hoeveel brokjes op een bepaald moment 
gegeten worden. Bij gevoelige katten én ter voorkoming van 
vetzucht is het beter om de dagelijkse hoeveelheid te verdelen 
over minimaal 2 maaltijden. Bijkomend voordeel is dat het 
meerdere keren voeren per dag, de band met uw kat versterkt.

Zogende en drachtige poezen hebben een grotere voedings-
behoefte o.a. om de melkvoorziening te ondersteunen. Laat 
hen zoveel eten als ze lusten. Ga hiermee door tot 4-5 weken 
na de bevalling. Daarna gaan de kittens zelf eten.
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Voedingstip - Diversen

Het kan zijn dat uw kat na kennismaking met Fokker  premium 
kattenvoeding meer eet dan de aanbevolen richtlijn.  Reden 
hiervoor is de hoge smakelijkheid van de brokjes. Deze 
 verhoogde eetlust is slechts van tijdelijke aard. Na enige tijd 
treedt  verzadiging op en zal de kat voldoende hebben aan de 
in de voedingstabel geadviseerde hoeveelheid.

In het geval van gewichtsvermindering bij de kat gaat dat zeer 
 geleidelijk, tot slechts enkele tientallen grammen per week. 
 Behalve voeding zijn ook de dagelijkse beweging (bv. spelen) en 
het  weg laten van tussendoortjes van groot belang om de kat te 
laten  afvallen. 

Oudere katten of katten met gebitsproblemen, die moeilijk  kunnen 
kauwen, mag u de brokjes ook geweekt geven. Dit om de voedsel-
opname te vergemakkelijken.



Facebook:
Fokker voeding voor hond en kat
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Fokker op internet

Fokker streeft ernaar om u als kattenliefhebber zo goed moge-
lijk te informeren via haar website en via Facebook. U vindt hier 
dan ook allerlei productinformatie, maar ook tips, reportages, 
nieuws en foto’s. Ook bieden we een funpagina voor iedereen 
met leuke kleurplaten, spelletjes en e-cards.

Heeft u een nestje met kittens? Vraag dan via de website de 
gratis Fokker Kittenpacks aan.  Dit is een leuk pakket om de 
nieuwe eigenaar van uw kitten kennis te laten maken met de 
kwaliteitsvoeding van Fokker. Op de website vindt u hiervoor 
het benodigde aanvraagformulier.

Naast een volledig assortiment Premium kattenvoeding biedt 
Fokker ook een uitgebreide range Premium hondenvoeding. 
Zoekt u de dichtstbijzijnde Fokker dealer? Ook hiervoor raad-
pleegt u de website. Wij wensen u veel kennis en vermaak toe.

www.fokker-diervoeders.nl
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Fokker Diervoeders BV
De Huufkes 73-75
5674 TL Nuenen
Nederland
Tel.: +31 (0) 40-2835511
www.fokker-diervoeders.nl

Uw Fokker specialist:


