Always in
the winning
food!

150+ PRESTATIEGERICHTE VOEDERS

voor vogels, knaagdieren & konijnen: evenwichtige &
voedzame mengelingen, gebruiksklare ei- & zachtvoeders
& mono-component producten

INHOUD

expert

By breeders &
for breeders

ALWAYS IN
THE WINNING FOOD!

A

ls kweker zit u goed met EXPERT
voor topresultaten, volgens uw
eigen specifieke methode.
De evenwichtige samenstelling
van de hoofdvoeders, de topkwaliteit
ei- en zachtvoeders en een selectie
mono-component producten onder
EXPERT ONE zorgen er samen met uw
kennis en ervaring voor dat uw dieren
blaken van gezondheid en prijzen
pakken.

XCODE

O

p elke verpakking vindt u een XCODE
om u te helpen makkelijk het gewenste product
te vinden. Grote of kleine verpakking, dezelfde XCODE
wil zeggen dat wat in de verpakking zit identiek is.
Zo vindt u in een handomdraai het product dat
u zoekt in het schap.

10 - PAPEGAAIEN
12 - GROTE PARKIETEN
14 - GRASPARKIETEN
16 - KANARIES
18 - TROPISCHE VOGELS
20 - WILDZANG
22 - SPECIALITEITEN
28 - EIVOER
30 - ZACHTVOER
34 - HERBIVOREN
38 - OMNIVOREN
42 - ONE

Kampioenen gebruiken daarom
Witte Molen EXPERT als vast onderdeel
van hun winnende methode.

M

et Witte Molen EXPERT is
Witte Molen helemaal terug
van nooit weggeweest.
Met meer dan 150 zorgvuldig ontwikkelde
artikelen voor topresultaten met uw
vogels of knagers, samengesteld door
en voor kwekers. Een overzichtelijk
assortiment bovendien, waarbinnen u
zowat alles vindt wat u nodig hebt voor
een goede gezondheid van uw dieren en
een succesvolle kweek.

John Rossou
(Nederland)
Wereldkampioenschappen:
28x goud, 21x zilver,
22x brons
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John Rossou, gerenommeerde kweker
én meervoudig wereldkampioen Frisé kanaries.
www.johnrossou.nl

Witte Molen is voor mij dé referentie voor vogelproducten!
Dankzij de constante en evenwichtige samenstelling én het gebruik
van kwalitatieve grondstoffen kunnen mijn vogels
op wereldniveau presteren!
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papegaaien
XCODES
000›049

grote
parkieten
XCODES
050›099

parkieten
XCODES
100›149

eivoer
XCODES
350›399

vogelspecialiteiten
XCODES
300›349

zachtvoer
XCODES
400›449

VOOR
VOGELS
kanarieS
XCODES
150›199

tropische
vogels
XCODES
200›249

OM BIJ
TE MENGEN
ALWAYS IN
THE WINNING
FOOD!

VOOR
omnivoren
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VOOR
HERBIVOREN

wildzang
XCODES
250›299

one
XCODES
900›999

konijnen
XCODES
450›499

cavia’s
XCODES
500›549

CHINCHILLA’S
XCODES
550›599

hamsterS
XCODES
650›699

andere
XCODES
700›749

multi
XCODES
750›799

multi
XCODES
600›649

Meer weten? www.wittemolen.com
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Diverse verpakkingsgroottes op maat van
uw behoefte

Monumentaal beeld
dieren en kleurcode
per categorie

Tekst en uitleg in
uw eigen taal

EXPERT
productlijn-logo

6

Het bekende
Witte Molen
paarsblauw

XCODE
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Vogelvoeding
basics
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Papegaaien

Grote
Parkieten

Agaporniden

Parkieten

KANARIES

Tropische
vogels

Europese
Vruchtencultuurvogels etende vogels

Een zadenmengeling voor
papegaaien is voor de
meeste papegaaien een
uitstekende basis. Een
onmisbare aanvulling
daarop die vaak vergeten
wordt zijn verse groenten
en vers fruit.

Een zadenmengeling voor
grote parkieten is voor de
meeste parkietensoorten
een uitstekende basis.
Een onmisbare aanvulling
daarop die vaak vergeten
wordt zijn verse groenten
en vers fruit.

Agaporniden krijgen als
hoofdvoeding bij voorkeur
een goede zadenmengeling
speciaal voor agaporniden,
met o.a. boekweit en
ongepelde rijst.

Voor grasparkieten kan je
als hoofdvoer een goede
kwaliteit mengeling van
verschillende zaden
nemen. Let erop dat er ook
vitamines en mineralen
in zitten of geef dat erbij
d.m.v. ei- of zachtvoer.

Een zadenmengeling
voor deze kleine vogels
is samengesteld uit
verschillende soorten fijne
zaden en vormt een goede
basis voor de meeste
soorten.

Een zadenmengeling
is een prima basis voor
Europese cultuurvogels.
Let er hierbij op dat je een
mengeling van goede
kwaliteit uitkiest voor het
vogeltype dat je houdt.

Daarnaast mogen deze
vogels regelmatig wat
ei- of zachtvoer krijgen en
moeten ze onbeperkt de
beschikking hebben over
grit.

Daarnaast mogen deze
vogels regelmatig wat eiof zachtvoer voer krijgen,
zijn ze gek op trosgierst en
moeten ze onbeperkt de
beschikking hebben over
grit.

Kanaries zijn over het
algemeen makkelijke
eters. Een goede
mengeling voor kanaries
bevat verschillende
soorten zaadjes,
vitamines, mineralen en
grit. Geef ze niet teveel
voer in één keer, want dan
eten ze makkelijk alleen de
lekkerste zaadjes eruit.

Daarnaast wat ei- of
zachtvoer en grit.
De meeste soorten lusten
ook graag een stukje
groente of fruit.

Daarnaast zijn er voor
deze vogels speciale
soorten ei- en zachtvoer
met insecten en/of
vruchten, wat voor deze
dieren een belangrijk
onderdeel van hun
voeding is. Afhankelijk
van de soort kan nog
verse voeding bijgegeven
worden.

Daarnaast is het belangrijk
dat zij net als andere
vogels grit krijgen.
Dit is zeer belangrijk
voor een goede werking
van hun spijsvertering.
Daarbovenop elke dag een
beetje ei- of zachtvoer, wat
trosgierst en wat verse
groente of fruit.

Verder hebben ze altijd
toegang tot grit nodig.
Daarnaast mogen ze af en
toe wat trosgierst en een
stukje verse groente of
vers fruit.

Daarnaast is het goed voor
je kanarie om regelmatig
een stukje verse groente
of vers fruit te geven.

De meeste vruchtenetende
vogels zijn afkomstig uit
de warme continenten.
Het hoofdvoer voor deze
vogels is fruit, groenten
en insecten. Het is zeer
belangrijk dat ze een
ijzerarm voederrantsoen
krijgen.
De meeste soorten
voeden zich niet alleen
met vruchten; vooral in
het kweekseizoen lusten
ze ook wel een rijkelijke
portie insecten en ei- of
zachtvoer.
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papegaaien

Expert Papegaaien Dieet

M

et Witte Molen EXPERT zit u goed voor
topresultaten met uw vogels. Ontdek
op deze pagina’s het assortiment EXPERT
zadenmengelingen voor papegaaien.

Expert Premium Papegaaien Grof
Hoogwaardige volledige voeding voor papegaaien,
met een gemiddeld vetgehalte voor ara’s en grijze
roodstaarten
Samenstelling
Zonnebloemzaad, boekweit, haver, paddy rijst, pellets
(5,5%), kardizaad, johannesbrood, maïs, erwtenvlokken,
gepofte tarwe, millet wit, rozenbottel (2,5%),
maïsvlokken, gepelde pinda's, rozijnen, pompoenzaad,
wortelstukjes (2%), oesterschelpen (2%),
cedernoten (2%), mariëndistelzaad (2%),
millet rood, lijnzaad, rode pepers

ANALYTISCHE BESTANDDELEN
12,3% ruw eiwit / 14,7% ruw vet /
15,5% ruwe celstof / 2,8% ruwe as /
8,7g calcium / 2,8g fosfor / 0,6g Natrium

000

GEWICHT

15KG

art.

652044

AANGEPASTE SAMENSTELLING
zonder hennepzaad & paddy rijst

XCODE

000

GEWICHT

15KG

art.

654741

Zonnebloempitten, saffloerpitten, boekweit,
witte dari, maïs, paddy rijst, haver, gepelde
haver, tarwe, pinda’s (3,5%), gepofte maïs,
gepofte tarwe

Specialistische
samenstelling

Hoogwaardige volledige voeding voor papegaaien,
met een lager vetgehalte voor kaketoes en amazones

Prestatiegerichte
samenstelling ontwikkeld
door ervaren voedingsdeskundigen

Samenstelling

Voedingsrijke
ingrediënten

ANALYTISCHE BESTANDDELEN

Saffloerpitten, zonnebloempitten (13%), boekweit, paddy
rijst, haver, gepelde haver, geel millet, tarwe, wit
millet, rozenbottelpitten (3%), vitaminepellet (3%),
gepofte mais, erwtenvlokken, wortelstukjes (2%),
rood millet, gepofte tarwe, rozijnen (1%),
hazelnoten, amandelen (0,75%), rode pepers
12,6% ruw eiwit / 14,0% ruw vet /
15,2% ruwe celstof / 3,0% ruwe as /
0,7g calcium / 2,2g fosfor / 0,5g Natrium

XCODE

001

GEWICHT

15KG

652052

001

15KG

Enkel beschikbaar non-EU

010

GEWICHT

15KG
4 KG

zonder hennepzaad & paddy rijst

010

GEWICHT

15KG

ANALYTISCHE BESTANDDELEN
10,8% ruw eiwit / 10,4% ruw vet /
13,5% ruwe celstof / 2,5% ruwe as /
0,21g calcium / 1,6g fosfor / 0,1g Natrium

XCODE

012

GEWICHT

18KG

art.

652759

art.

652041
652055

AANGEPASTE SAMENSTELLING
XCODE

Saffloerpitten, boekweit, rode dari, tarwe,
witte dari, haver, gerst, geel millet, paddy
rijst, wit millet, gepelde haver, wikke

art.

654742

Expert Papegaaien
Beierse Mengeling
Vetrijk kwaliteitsmengvoeder voor papegaaien
zoals ara’s en voor de kweek
Samenstelling
Zonnebloemzaad (53%), paddy rijst, kardizaad,
pinda's (6%), boekweit, haver, tarwe,
pompoenzaad, millet geel, hennepzaad,
gepofte maïs, gepofte tarwe

Enkel beschikbaar non-EU

Expert Papegaaien Speciaal
zonder noten
Kwaliteitsmengvoeder voor papegaaien,
zonder noten

ANALYTISCHE BESTANDDELEN
14,0% ruw eiwit / 23,8% ruw vet /
22,1% ruwe celstof / 2,8% ruwe as /
1,12g calcium / 3,6g fosfor / 0,2g Natrium

XCODE

013

GEWICHT

12,5KG

art.

652758

Zonnebloempitten, saffloerpitten, boekweit,
maïs, tarwe, haver, gepelde haver, paddy rijst,
gepofte maïs, pompoenpitten
20,3% ruw eiwit / 19,3% ruw vet /
12,4% ruwe celstof / 2,5% ruwe as /
0,6g calcium / 2,8g fosfor / 0,1g Natrium

XCODE

011

GEWICHT

15KG

art.

652040

Expert Papegaaien Laag Vet
Kwaliteitsmengvoeder met laag vetgehalte
voor kaketoes en amazones
Samenstelling
Kardizaad, zonnebloemzaad, boekweit, paddy rijst,
millet wit, haver, dari rood, maïs, gepelde haver,
gepofte tarwe, dari wit, erwtenvlokken,
wortelstukjes, maïsvlokken, gepelde pinda's,
rozenbottel, pompoenzaad, rozijnen

ANALYTISCHE BESTANDDELEN
12,5% ruw eiwit / 13,3% ruw vet /
16,3% ruwe celstof / 2,9g ruwe as /
0,6g calcium / 2,2g fosfor / 0,2g Natrium

ook
beschikbaar in
kleinverpakking

XCODE

014

GEWICHT

15KG

art.

652043

Expert Base Papegaaien
Dieetmengvoeder voor papegaaien

zonder hennepzaad & paddy rijst

GEWICHT

XCODE

Samenstelling

art.

AANGEPASTE SAMENSTELLING
XCODE

12,6% ruw eiwit / 18,4% ruw vet /
18,0% ruwe celstof / 2,4% ruwe as /
0,7g calcium / 2,5g fosfor / 0,2g Natrium

ANALYTISCHE BESTANDDELEN

Expert Premium Papegaaien

Gebaseerd op de voedingsbehoeften van papegaaien en
hun natuurlijke eetpatroon

Samenstelling

Samenstelling

Enkel beschikbaar non-EU

Evenwichtige
voeding

Allround kwaliteitsmengvoeder
voor papegaaien

ANALYTISCHE BESTANDDELEN

XCODE

Geen minderwaardige
vulmiddelen, maar kwaliteitsvolle ingrediënten, meermaals
geschoond en rijk aan
voedingsstoffen

Dieetmengvoeder voor papegaaien

Expert Papegaaien

art.

654740

Samenstelling
Zonnebloempitten, tarwe, rode dari, haver,
saffloerpitten, boekweit, paddy rijst, pinda’s,
gerst, geel millet, hennepzaad, gepofte
tarwe, gepofte maïs

ANALYTISCHE BESTANDDELEN
12,3% Ruw eiwit / 14,8% Ruw vet /
14% Ruwe celstof / 2,4% Ruwe as /
0,8g Calcium / 3g Fosfor / 0,2g Natrium

XCODE
10

040

GEWICHT

15KG

art.

652223
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grote parkieten

M

et Witte Molen EXPERT zit u goed
voor topresultaten met uw vogels.
Ontdek op deze pagina’s het assortiment
EXPERT zadenmengelingen
voor grote parkieten.
Expert Premium Grote Parkieten
Hoogwaardige volledige voeding
voor grote parkieten
Samenstelling
Kanariezaad, millet wit, kardizaad, nigerzaad (6%),
boekweit, hennepzaad (4%), gepelde haver, haver,
gepeld zonnebloemzaad (2%), paddy rijst,
millet rood, lijnzaad

ANALYTISCHE BESTANDDELEN
13,9% ruw eiwit / 11,6% ruw vet /
11,0% ruwe celstof / 4,1% ruwe as /
0,3g calcium / 2,6g fosfor / 0,8g Natrium

XCODE

050

GEWICHT

20KG

art.

652747

Expert Grote Parkieten
Allround kwaliteitsmengvoeder
voor grote parkieten

Expert Pyrrhura’s
Soortspecifiek kwaliteitsmengvoeder
voor pyrrhura's
Samenstelling
Kanariezaad (37%), wit millet, Japans millet,
boekweit, peeled oats, saffloerpitten,
rozenbottelzaad (4%), komkommerzaad (4%),
gestreepte zonnebloempitten, geel panicum,
rode dari, nIgerzaad, hennepzaad, paddy rijst,
radijszaad, marien distelzaad (2%)

ANALYTISCHE BESTANDDELEN

Basismengvoeder voor de kweek van grote parkieten,
om zo te gebruiken of om zelf te verrijken

14,4% ruw eiwit / 11,3% ruw vet /
10,3% ruwe celstof / 4,0% ruwe as /
0,3g calcium / 2,3g fosfor / 0,2g Natrium

XCODE

062

GEWICHT

20KG

Samenstelling
Millet geel, millet wit, zonnebloemzaad,
kanariezaad, kardizaad, tarwe, boekweit, haver,
gepelde haver, dari rood, paddy rijst, dari wit,
millet rood, hennepzaad

art.

652328

ANALYTISCHE BESTANDDELEN
11,9% ruw eiwit / 8,9% ruw vet /
11,7% ruwe celstof / 3,2% ruwe as /
0,4g calcium / 2,6g fosfor / 0,1g Natrium

Expert Neophema’s

XCODE

091

Soortspecifiek kwaliteitsmengvoeder
voor neophema's
Millet (61%; geel, wit en rood), kanariezaad,
nIgerzaad (6%), boekweit, gebroken gepelde
haver (3%), saffloerpitten, lijnzaad,
hennepzaad

Specialistische
samenstelling
Prestatiegerichte
samenstelling ontwikkeld
door ervaren voedingsdeskundigen

11,9% ruw eiwit / 8,9% ruw vet /
11,6% ruwe celstof / 3,3% ruwe as /
0,4g calcium / 2,5g fosfor / 0,1g Natrium

XCODE

060

GEWICHT

20KG
5 KG

art.

652720
652056

20KG

art.

651984

ANALYTISCHE BESTANDDELEN

Expert Base Agaporniden Kweker
Basismengvoeder voor de kweek van agaporniden,
om zo te gebruiken of om zelf te verrijken

13,0% ruw eiwit / 8,3% ruw vet /
9,3% ruwe celstof / 4,0% ruwe as /
0,2g calcium / 2,8g fosfor / 0,1g Natrium

XCODE

GEWICHT

20KG

Samenstelling
Millet geel, millet wit, kanariezaad, gepelde haver,
kardizaad, paddy rijst, millet rood, hennepzaad,
boekweit, lijnzaad, nigerzaad

art.

652725

ANALYTISCHE BESTANDDELEN
12,8% ruw eiwit / 8,4% ruw vet /
10,0% ruwe celstof / 3,8% ruwe as /
0,3g calcium / 2,3g fosfor / 0,1g Natrium

Geel millet, wit millet, kanariezaad (10%), zonnebloempitten (10%), saffloerpitten (9%), tarwe,
boekweit, haver, gepelde haver, rode dari, paddy
rijst, witte dari, rood millet, hennepzaad

ANALYTISCHE BESTANDDELEN

GEWICHT

Samenstelling

063

Samenstelling

Expert Base Grote Parkieten
Kweker

XCODE

Expert Base Grote Parkieten

092

Basismengvoeder voor grote parkieten,
om zo te gebruiken of om zelf te verrijken

GEWICHT

20KG

art.

651983

Samenstelling
Geel millet, tarwe, wit millet, haver, zonnebloempitten (8%), rode dari, saffloerpitten,
witte dari, kanariezaad, rood millet,
boekweit, paddy rijst, hennepzaad

ANALYTISCHE BESTANDDELEN

Voedingsrijke
ingrediënten
Geen minderwaardige
vulmiddelen, maar kwaliteitsvolle ingrediënten, meermaals
geschoond en rijk aan
voedingsstoffen

Expert Grote Parkieten
zonder zonnebloempitten
Kwaliteitsmengvoeder zonder zonnebloempitten
voor grote parkieten met een lagere energiebehoefte
zoals agaporniden

11,3% ruw eiwit / 7,3% ruw vet /
10,3% ruwe celstof / 3,0% ruwe as /
0,3g calcium / 2,7g fosfor / 0,1g Natrium

XCODE

090

GEWICHT

20KG

art.

652222

Samenstelling

Evenwichtige
voeding
Gebaseerd op de voedingsbehoeften van grote parkieten
en hun natuurlijke eetpatroon

Geel millet, wit millet, kanariezaad, tarwe, boekweit,
saffloerpitten, rode dari, gepelde haver, haver,
witte dari, paddy rijst, rood millet,
hennepzaad, lijnzaad

ANALYTISCHE BESTANDDELEN
11,7% ruw eiwit / 5,4% ruw vet /
8,1% ruwe celstof / 3,4% ruwe as /
0,2g calcium / 2,6g fosfor / 0,1g Natrium

XCODE

061

12

GEWICHT

20KG

ook
beschikbaar in
kleinverpakking

art.

652745
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Grasparkieten

M

et Witte Molen EXPERT zit u goed
voor topresultaten met uw vogels.
Ontdek op deze pagina’s het assortiment
EXPERT zadenmengelingen
voor grasparkieten.
Expert Premium Grasparkieten
Hoogwaardige volledige voeding
voor grasparkieten
Samenstelling
Kanariezaad (41%), millet geel, millet Japans (10%),
millet wit, panicum geel, gepelde haver,
hennepzaad, nigerzaad

ANALYTISCHE BESTANDDELEN
13,4% ruw eiwit / 5,4% ruw vet /
7,8% ruwe celstof / 4,5% ruwe as /
0,3g calcium / 3,1g fosfor / 0,3g Natrium

XCODE

100

GEWICHT

20KG

art.

652749

Expert Base Grasparkieten
Basismengvoeder voor grasparkieten,
om zo te gebruiken of om zelf te verrijken
Samenstelling
Geel millet, wit millet, rood millet,
kanariezaad, gepelde haver, graszaad

ANALYTISCHE BESTANDDELEN
11,3% ruw eiwit / 4,0% ruw vet /
8,7% ruwe celstof / 3,8% ruwe as /
0,1g calcium / 2,8g fosfor / 0,1g Natrium

Expert Grasparkieten

XCODE

140

GEWICHT

20KG

Jaak Sterckx (België)
Voorzitter van de Goudvink Zele

art.

652221

Allround kwaliteitsmengvoeder
voor grasparkieten
Samenstelling
Millet geel, Kanariezaad, Millet wit,
Haver gepeld, Millet rood, Nigerzaad,
Hennepzaad, Saffloerolie

ANALYTISCHE BESTANDDELEN

Specialistische
samenstelling
Prestatiegerichte
samenstelling ontwikkeld
door ervaren voedingsdeskundigen

Voedingsrijke
ingrediënten
Geen minderwaardige
vulmiddelen, maar kwaliteitsvolle ingrediënten, meermaals
geschoond en rijk aan
voedingsstoffen

Evenwichtige
voeding
Gebaseerd op de voedingsbehoeften van grasparkieten
en hun natuurlijke eetpatroon
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12,6% ruw eiwit / 5,2% ruw vet /
8,2% ruwe celstof / 4,2% ruwe as /
0,2g calcium / 3,0g fosfor / 0,1g Natrium

XCODE

110

GEWICHT

20KG
5 KG

art.

652752
652057

Expert Base Grasparkieten Kweker

Via meerdere leden in onze lokale vogelvereniging
kwam ik jaren terug in aanmerking met de producten
van Witte Molen.
Als kweker van verschillende soorten kromsnavels,
vind ik alles wat ik nodig heb in het ruime soortspecifieke gamma van Witte Molen.

Basismengvoeder voor de kweek van grasparkieten,
om zo te gebruiken of om zelf te verrijken
Samenstelling
Millet geel, millet wit, kanariezaad,
gepelde haver, millet rood, nigerzaad,
hennepzaad

ANALYTISCHE BESTANDDELEN
12,6% ruw eiwit / 5,2% ruw vet /
8,2% ruwe celstof / 4,2% ruwe as /
0,2g calcium / 2,9 g fosfor / 0,1g Natrium

XCODE

Expert Grasparkieten met kardizaad

141

GEWICHT

20KG

art.

651982

Kwaliteitsmengvoeder voor grasparkieten
met saffloerpitjes
Samenstelling
Geel millet, rood millet, kanariezaad, wit millet,
gepelde haver, lijnzaad, saffloerpitten (2%),
nIgerzaad

ANALYTISCHE BESTANDDELEN
12,4% ruw eiwit / 6,3% ruw vet /
8,7% ruwe celstof / 4,0% ruwe as /
0,2g calcium / 3,0g fosfor / 0,1g Natrium

XCODE

111

GEWICHT

20KG

art.

654075

ook
beschikbaar in
kleinverpakking
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Kanaries

M

et Witte Molen EXPERT zit u goed
voor topresultaten met uw vogels.
Ontdek op deze pagina’s het assortiment
EXPERT zadenmengelingen
voor kanaries.

Expert Base Kanaries Kweker
Basismengvoeder voor de kweek van kanaries,
om zo te gebruiken of om zelf te verrijken
Samenstelling
Kanariezaad, raapzaad, gepelde haver,
lijnzaad, hennepzaad, nigerzaad

ANALYTISCHE BESTANDDELEN

Expert Premium Kanaries
Hoogwaardige volledige voeding
voor kanaries
Samenstelling
Kanariezaad (52%), raapzaad (28%), lijnzaad,
graszaad, nIgerzaad, gepelde haver, gebroken
gepelde haver, geel millet, perillazaad (2%),
hennepzaad, blauw maanzaad, wit slazaad (1%),
vitaminekorrel (0,35%)

ANALYTISCHE BESTANDDELEN
17,5% ruw eiwit / 19,3% ruw vet /
8,3% ruwe celstof / 4,8% ruwe as /
1,7g calcium / 4,3g fosfor / 0,2g Natrium

XCODE

150

GEWICHT

18KG

art.

652084

17,6% ruw eiwit / 20,1% ruw vet /
8,0% ruwe celstof / 4,6% ruwe as /
1,9G calcium / 4,5G fosfor / 0,2G natrium

Expert Postuurkanaries
zonder raapzaad

XCODE

191

Kwaliteitsmengvoeder voor postuurkanaries
zonder raapzaad

Samenstelling
Kanariezaad, raadpzaad, gepelde haver, nIgerzaad
(8%), lijnzaad (4%), geel millet, hennepzaad
(2%), geel panicum

ANALYTISCHE BESTANDDELEN
16,9% ruw eiwit / 14,7% ruw vet /
7,8% ruwe celstof / 4,9% ruwe as /
1,0g calcium / 3,7g fosfor / 0,2g natrium

XCODE

160

Voedingsrijke
ingrediënten
Geen minderwaardige
vulmiddelen, maar kwaliteitsvolle ingrediënten, meermaals
geschoond en rijk aan
voedingsstoffen

GEWICHT

20KG
5 KG

651980

Kanariezaad, lijnzaad (9%), nigerzaad, gepelde
haver, hennepzaad, graszaad, millet wit, millet
geel, dederzaad, blauwmaanzaad,
perillazaad bruin

Expert Base Postuurkanaries
Kweker

ANALYTISCHE BESTANDDELEN
16,7% Ruw eiwit / 13,6% Ruw vet /
7,8% Ruwe celstof / 5,0% Ruwe as /
0,7g Calcium / 3,2g Fosfor / 0,3g Natrium

XCODE

162

GEWICHT

20KG

art.

Basismengvoeder voor de kweek van postuurkanaries,
om zo te gebruiken of om zelf te verrijken

652744

Samenstelling
Kanariezaad, nigerzaad, gepelde haver,
gebroken gepelde haver, lijnzaad,
hennepzaad

Allround kwaliteitsmengvoeder
voor kanaries

Prestatiegerichte
samenstelling ontwikkeld
door ervaren voedingsdeskundigen

20KG

art.

Samenstelling

Expert Kanaries

Specialistische
samenstelling

GEWICHT

art.

652750
652058

ANALYTISCHE BESTANDDELEN
16,6% ruw eiwit / 12,6% ruw vet /
7,5% ruwe celstof / 4,9% ruwe as /
0,5G calcium / 3,0G fosfor / 0,2G natrium

Expert Base Kanaries
Basismengvoeder voor kanaries, om zo
te gebruiken of om zelf te verrijken

XCODE

192

Samenstelling

GEWICHT

20KG

art.

651981

Kanariezaad (43%), raapzaad, gepelde haver,
wit millet, geel millet, lijnzaad, rood millet,
nIgerzaad (0,25%), hennepzaad

ANALYTISCHE BESTANDDELEN
16,1% ruw eiwit / 15,2% ruw vet /
7,6% ruwe celstof / 4,5% ruwe as /
1,4G calcium / 4,0G fosfor / 0,2G natrium

XCODE

190

GEWICHT

20KG

art.

652220

Expert Kanaries met biscuit
Kwaliteitsmengvoeder voor kanaries met
gekleurde luchtige brokjes
Samenstelling

Evenwichtige
voeding
Gebaseerd op de voedingsbehoeften van kanaries en hun
natuurlijke eetpatroon

Kanariezaad, Raapzaad, Koolzaad zwart, Haver
gepeld, Lijnzaad, Hennepzaad, Vogelbiscuit groen,
Vogelbiscuit geel, Nigerzaad, Vogelbiscuit rood

ANALYTISCHE BESTANDDELEN
17,3% ruw eiwit / 16,9% ruw vet /
7,6% ruwe celstof / 4,8% ruwe as /
1,6g calcium / 4,4g fosfor / 0,4g natrium

XCODE

161

16

GEWICHT

20KG

ook
beschikbaar in
kleinverpakking

art.

654088
17

Tropische Vogels

M

et Witte Molen EXPERT zit u goed
voor topresultaten met uw vogels. Ontdek
op deze pagina’s het assortiment EXPERT
zadenmengelingen voor tropische vinkachtigen.
Expert Premium Tropische Vogels
Hoogwaardige volledige voeding voor tropische vogels
Samenstelling
Geel panicum (55%), kanariezaad, Japans millet (10%),
la Plata millet, rode panicum (3%), gebroken gepelde
haver, graszaad (2%), wit perillazaad, rood millet,
nIgerzaad, vitaminekorrel (0,35%)

ANALYTISCHE BESTANDDELEN
12,6% ruw eiwit / 5,3% ruw vet /
10,2% ruwe celstof / 3,5% ruwe as /
1,9G calcium / 3,2G fosfor / 1,9G natrium

XCODE

200

GEWICHT

20KG

art.

652082

Expert Tropische Vogels
Allround kwaliteitsmengvoeder
voor tropische vogels
Samenstelling
Geel panicum, la Plata millet, kanariezaad,
wit millet, geel millet, rood panicum,
rood panicum, lijnzaad, nIgerzaad

ANALYTISCHE BESTANDDELEN
12,6% ruw eiwit / 5,0% ruw vet /
8,1% ruwe celstof / 3,8% ruwe as /
0,4g calcium / 3,1g fosfor / 1,6g natrium

XCODE

210

Specialistische
samenstelling
Prestatiegerichte
samenstelling ontwikkeld
door ervaren voedingsdeskundigen

GEWICHT

20KG
5 KG

art.

Geen minderwaardige
vulmiddelen, maar kwaliteitsvolle ingrediënten, meermaals
geschoond en rijk aan
voedingsstoffen

Expert Volièrevogels
Allround kwaliteitsmengvoeder voor gemengde
populaties vogels in volière
Samenstelling
Geel millet, kanariezaad, raapzaad, wit millet,
lijnzaad, gepelde haver, rood millet, geel
panicum, graszaad, hennepzaad

Evenwichtige
voeding
Gebaseerd op de voedingsbehoeften van tropische
vinkachtigen en hun
natuurlijke eetpatroon

14,1% ruw eiwit / 12,2% ruw vet /
8,5% ruwe celstof / 4,0% ruwe as /
1,0g calcium / 3,7g fosfor / 0,2g natrium

XCODE

211

GEWICHT

20KG

art.

Basismengvoeder voor de kweek van tropische vogels,
om zo te gebruiken of om zelf te verrijken

Soortspecifiek kwaliteitsmengvoeder
voor Gouldamadines

Samenstelling

Samenstelling

ANALYTISCHE BESTANDDELEN

Kanariezaad (27%), geel panicum, la Plata millet,
Japans millet, wit millet, gebroken gepelde haver,
rood panicum, graszaad (3%),
bruin perillazaad (1%)
13,0% ruw eiwit / 5,2% ruw vet / 7,8% ruwe
celstof / 4,0% ruwe as / 0,4G calcium /
2,9G fosfor / 1,4G natrium / 0,01G Magnesium

213

GEWICHT

20KG

art.

652423

Expert Kapoetsensijzen
Soortspecifiek kwaliteitsmengvoeder
voor Kapoetsensijzen
Samenstelling
NIgerzaad, graszaad, wit slazaad, bruin perillazaad,
chichoreizaad, teunisbloemzaad, kanariezaad,
sesamzaad, klaverzaad, lijnzaad, blaumaanzaad,
gepelde zonnebloempitten, wortelzaad,
spinaziezaad, wit perillazaad, marien distelzaad

ANALYTISCHE BESTANDDELEN
18,6% ruw eiwit / 28,0% ruw vet /
11,1% ruwe celstof / 4,3% ruwe as /
2,1G calcium / 2,9G fosfor / 1,1G natrium

XCODE

214

GEWICHT

15KG
2 KG

12,3% ruw eiwit / 5,4% ruw vet /
8,2% ruwe celstof / 3,7% ruwe as /
0,4g calcium / 2,9% fosfor / 1,6g natrium

XCODE

ANALYTISCHE BESTANDDELEN

XCODE

Panicum geel, la plata millet, kanariezaad,
nigerzaad, gebroken gepelde haver, millet Japans

art.

652060
652064

Expert Base Tropische Vogels
Basismengvoeder voor tropische vogels,
om zo te gebruiken of om zelf te verrijken
Samenstelling
Wit millet, geel panicum, kanariezaad, rood
millet, la Plata millet, geel millet, nIgerzaad

ANALYTISCHE BESTANDDELEN

241

GEWICHT

20KG

art.

651985

Expert Base Zebravinken Kweker
Basismengvoeder met gebroken gepelde haver
voor de kweek van zebravinken, om zo te
gebruiken of om zelf te verrijken
Samenstelling
Panicum geel, la plata millet, kanariezaad, millet geel,
millet Japans, gebroken gepelde haver (5%)

ANALYTISCHE BESTANDDELEN
12,3% ruw eiwit / 4,6% ruw vet /
7,9% ruwe celstof / 3,8% ruwe as /
0,3g calcium / 2,9% fosfor / 1,0g natrium

XCODE

242

GEWICHT

20KG

art.

651986

Expert Base Zebravinken II Kweker
Basismengvoeder zonder gebroken gepelde
haver voor de kweek van zebravinken, om zo
te gebruiken of om zelf te verrijken
Samenstelling
Panicum geel, la plata millet, kanariezaad,
millet geel, millet Japans

ANALYTISCHE BESTANDDELEN
12,3% ruw eiwit / 4,5% ruw vet /
8,2% ruwe celstof / 3,9% ruwe as /
0,3g calcium / 3,0% fosfor / 1,1g natrium

XCODE

243

GEWICHT

20KG

art.

651991

11,9% ruw eiwit / 4,6% ruw vet /
8,5% ruwe celstof / 3,9% ruwe as /
0,2G calcium / 2,9G fosfor / 0,8G natrium

XCODE

240

GEWICHT

20KG

art.

652224

652740

Expert Australische Prachtvinken
Soortspecifiek kwaliteitsmengvoeder
voor Australische prachtvinken
Samenstelling
Geel panicum, kanariezaad (19%), la Plata millet,
Japans millet (6%), geel millet, nIgerzaad,
rood millet

ANALYTISCHE BESTANDDELEN
12,8% ruw eiwit / 5,4% ruw vet /
8,1% ruwe celstof / 3,8% ruwe as /
0,4g calcium / 3,1g fosfor / 1,9g natrium

18

Expert Gouldamadines

652753
652061

ANALYTISCHE BESTANDDELEN

Voedingsrijke
ingrediënten

Expert Base Tropische Vogels Kweker

XCODE

212

GEWICHT

20KG

art.

652748

ook
beschikbaar in
kleinverpakking
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WILDZANG

M

et Witte Molen EXPERT zit u goed
voor topresultaten met uw vogels.
Ontdek op deze pagina’s het assortiment
EXPERT zadenmengelingen voor
Europese vinkachtigen.
Expert Premium Wildzang
Hoogwaardige zadenmengeling voor
Europese cultuurvogels
Samenstelling
Perillazaad (bruin en wit, 15%), kanariezaad, nIgerzaad
(5%), raapzaad, graszaad, chichoreizaad, gepelde
zonnebloem- pitten, gebroken gepelde haver, boekweit,
wit slazaad (2%), hennepzaad, lijnzaad, marien
distelzaad, klaverzaad, teunisbloemzaad,
blauwmaanzaad, spinaziezaad, wortelzaad

ANALYTISCHE BESTANDDELEN
18,2% ruw eiwit / 26,5% ruw vet /
10,1% ruwe celstof / 3,5% ruwe as /
1,9G calcium / 3,2G fosfor / 1,9G natrium

XCODE

250

GEWICHT

18KG

art.

652756

Samenstelling
NIgerzaad (25%), kanariezaad, graszaad, slazaad
(9%) bruin perillazaad, raapzaad, klaverzaad, wit
perillazaad, chichoreizaad (3%), sesamzaad, lijnzaad,
blauw maanzaad, wortelzaad, spinaziezaad
20,4% ruw eiwit / 27,2% ruw vet /
11,0% ruwe celstof / 4,3% ruwe as /
1,8g calcium / 3,0g fosfor / 0,2g natrium

XCODE

262

GEWICHT

18KG
2 KG

art.

652320
652065

Expert Goudvinken

Samenstelling
Kanariezaad, raapzaad, nigerzaad (8,5%),
gepelde haver, lijnzaad, hennepzaad, millet geel,
cichoreizaad, graszaad

Lijnzaad, perillazaad (9%), nIgerzaad, marien distelzaad (8%),
kanariezaad, raapzaad, graszaad, boekweit, hennepzaad,
gepelde haver, gebroken gepelde haver, saffloerpitten,
zonnebloempitten, rood millet, geel millet, wortelzaad,
chichoreizaad (2%), klaverzaad, spinaziezaad,
lijsterbessen (1%), rozenbottelpitten,
blauwmaanzaad
16,8% ruw eiwit / 22,1% ruw vet /
12,6% ruwe celstof / 3,4% ruwe as /
1,5G calcium / 2,4G fosfor / 0,2G natrium

XCODE

263

GEWICHT

15KG
2 KG

art.

652751
652066

260

20KG
5 KG

Samenstelling
Nigerzaad, kanariezaad, graszaad, millet Japans, lijnzaad,
panicum geel, mariëndistelzaad (5%), gepelde haver,
wortelzaad, klaverzaad, panicum rood, cichoreizaad,
perillazaad bruin, raapzaad, perillazaad wit,
slazaad zwart, slazaad wit, selderijzaad,
sesamzaad, blauwmaanzaad, hennepzaad, gepeld
zonnebloemzaad, millet rood, teunisbloemzaad

ANALYTISCHE BESTANDDELEN
17,4% ruw eiwit / 20,4% ruw vet /
9,8% ruwe celstof / 3,9% ruwe as /
2,1G calcium / 3,1G fosfor / 1,2G natrium

XCODE

264

GEWICHT

18KG
2 KG

art.

652424
652067

Expert Base Wildzang
Basismengvoeder voor Europese cultuurvogels,
om zo te gebruiken of om zelf te verrijken
Samenstelling
Wit millet, kanariezaad, raapzaad, spinaziezaad, gepelde
haver, geel millet, graszaad, wortelzaad, rood
millet, nIgerzaad, lijnzaad hennepzaad, klaverzaad

ANALYTISCHE BESTANDDELEN
15,0% ruw eiwit / 12,4% ruw vet /
11,6% ruwe celstof / 4,6% ruwe as /
1,46G calcium / 3,2G fosfor / 0,2G natrium

XCODE

290

17,1% ruw eiwit / 18,3% ruw vet /
8,4% ruwe celstof / 4,7% ruwe as /
1,6g calcium / 4,0g fosfor / 0,2g natrium

GEWICHT

Soortspecifiek kwaliteitsmengvoeder
voor putters

Samenstelling

ANALYTISCHE BESTANDDELEN

XCODE

Expert Putters

Soortspecifiek kwaliteitsmengvoeder
voor goudvinken

ANALYTISCHE BESTANDDELEN

Allround kwaliteitsmengvoeder voor
Europese cultuurvogels

Prestatiegerichte
samenstelling ontwikkeld
door ervaren voedingsdeskundigen

Soortspecifiek kwaliteitsmengvoeder
voor sijzen

ANALYTISCHE BESTANDDELEN

Expert Wildzang

Specialistische
samenstelling

Expert Sijzen

GEWICHT

20KG

art.

652225

art.

652743
652059

Voedingsrijke
ingrediënten
Geen minderwaardige
vulmiddelen, maar kwaliteitsvolle ingrediënten, meermaals
geschoond en rijk aan
voedingsstoffen

Expert Wildzang zonder raapzaad
Kwaliteitsmengvoeder voor Europese
cultuurvogels zonder raapzaad
Samenstelling

Evenwichtige
voeding
Gebaseerd op de voedingsbehoeften van Europese
vinkachtigen en hun
natuurlijke eetpatroon

Kanariezaad, nIgerzaad (17%), wit millet, graszaad,
lijnzaad, gebroken gepelde haver, klaverzaad,
gepelde haver, boekweit, saffloerpitten,
hennepzaad, geel panicum, wit slazaad,
blauwmaanzaad

ANALYTISCHE BESTANDDELEN
17,1% ruw eiwit / 16,0% ruw vet /
9,2% ruwe celstof / 4,6% ruwe as /
0,7g calcium / 2,8g fosfor / 0,3g natrium

XCODE

261

20

GEWICHT

18KG

art.

ook
beschikbaar in
kleinverpakking

652746
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Specialiteiten

M

et Witte Molen EXPERT zit u goed
voor topresultaten met uw vogels.
Ontdek op deze pagina’s het assortiment
EXPERT vogelspecialiteiten.

Expert Kiemzaden Kanaries
Aanvullende mengeling van kiemzaden
voor kanaries
Samenstelling

Expert Premium Tropical Mix
Aanvullende luxe zadenmengeling voor
grote parkieten en papegaaien
Samenstelling
Zonnebloempitten (16%), saffloerpitten, hazelnoten
(7%), amandelen, erwtenvlokken, pompoenpitten (6%),
rozijnen, wortelstukjes, rozenbottels (5%), gepofte
maïs, walnoten (4%), paranoten, bananenchips,
exotenmix, vlierbessen, gepelde pinda’s, gepofte
tarwe, zoethoutstukjes, lijsterbessen

Raapzaad kiem, geel panicum, nIgerzaad, rode
dari, witte dari, katjang idjoe, hennepzaad

ANALYTISCHE BESTANDDELEN
18,6% ruw eiwit / 33,0% ruw vet /
10,0% ruwe celstof / 3,7% ruwe as /
3,3g calcium / 5,8g fosfor / 0,3g Natrium

XCODE

311

GEWICHT

20KG
5 KG

art.

652742
652063

ANALYTISCHE BESTANDDELEN
13,2% ruw eiwit / 27,8% ruw vet /
13,7% ruwe celstof / 3,5% ruwe as /
0,4g calcium / 1,8g fosfor / 0,2g Natrium

XCODE

300

GEWICHT

12,5KG
800G

art.

652042
652074

Expert Kiemzaden Grasparkieten
Aanvullende mengeling van kiemzaden
voor grasparkieten
Samenstelling
Wit millet, tarwe, haver, la Plata millet, katjang
idjoe, gerst, witte dari, rode dari, kardi,
boekweit, Japans millet

Expert Premium Wilde Zaden
Aanvullende luxe mengeling van kwaliteitsvolle
eerste keus wilde zaden
Samenstelling

Specialistische
samenstelling
Prestatiegerichte
samenstelling ontwikkeld
door ervaren voedingsdeskundigen

Voedingsrijke
ingrediënten
Geen minderwaardige
vulmiddelen, maar kwaliteitsvolle ingrediënten, meermaals
geschoond en rijk aan
voedingsstoffen

Spinaziezaad, Wortelzaad, Graszaad, Koolzaad,
Raapzaad, Sesamzaad

ANALYTISCHE BESTANDDELEN
11,7% ruw eiwit / 4,5% ruw vet /
8,6% ruwe celstof / 3,0% ruwe as /
0,3g calcium / 2,8g fosfor / 0,1g Natrium

XCODE

312

GEWICHT

20KG

art.

Birdjungle,
Eoin McGovern (Ierland)

Onze vogels groeien succesvol op en worden
onderhouden met Witte Molen EXPERT-producten die
wij sterk aanbevelen aan bekroonde topkwekers!

652760

ANALYTISCHE BESTANDDELEN
16,5% ruw eiwit / 14,9% ruw vet /
21,1% ruwe celstof / 6,4% ruwe as /
4,1g calcium / 3,1g fosfor / 0,1g Natrium

XCODE

301

GEWICHT

15KG

art.

652429

Expert Onkruidzaden
Aanvullende mengeling van
onkruidzaden
Samenstelling
Wortelzaad, Graszaad, Millet geel, Spinaziezaad,
Millet rood, Raapzaad, Koolzaad

Meermaals
geschoond
Geschoond en stofarm product,
klaar om onderdeel te worden
van uw “winning mix”

22

ANALYTISCHE BESTANDDELEN
16,9% ruw eiwit / 13,5% ruw vet /
15,6% ruwe celstof / 5,8% ruwe as /
4,9g calcium / 4,0g fosfor / 0,2g Natrium

XCODE

310

GEWICHT

15KG
4 KG

art.

652233
652062

ook
beschikbaar in
kleinverpakking
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Specialist
in rul eivoer
H

et Witte Molen assortiment
bevat een grote verscheidenheid
aan gebruiksklaar eivoer, zacht
universeelvoer en zachtvoer met
insecten of fruit voor alle soorten
siervogels. Met zowel generalistische,
als specifieke voeders.
Het paradepaardje van Witte Molen
is het wereldvermaarde rulle eivoer.
Een geliefd recept met een hoge
smakelijkheid en dito acceptatie bij
verschillende vogelsoorten.
Ready-to-eat bovendien, want het kan
direct uit de verpakking aan de vogels
aangeboden worden of, indien gewenst,
gemengd worden met fruit, zaden of een
andere lekkernij.

24

D

ankzij een groot arsenaal aan
nutritionele en productionele
know-how bij Witte Molen, komen
producten tot stand die goed zijn voor
de vogels én waarop je kan vertrouwen.
De evenwichtige ei- en zachtvoeders
van Witte Molen hebben een hoge
voedingswaarde en vertrekken vanuit
de noden van het dier. Naast het eiwit,
dat correct gedoseerd aanwezig is, bevat
Witte Molen eivoer ook
de nodige vitaminen,
sporenelementen
en mineralen.
Zo is Witte Molen
uitgegroeid tot een begrip
bij vogelliefhebbers over
de hele wereld!

25

R

ecente investeringen zorgen voor
een efficiënte volumeproductie

W

itte Molen biedt naast haar

die voldoet aan de strengste normen

“Original” eivoer en universeelvoer

voor voedselveiligheid. Deze nieuwe

onder EXPERT, ook een Next Generation

technologieën laten Witte Molen toe om

versie aan.

meer en sneller te produceren én dit aan
een constante kwaliteit. Dit past volledig

Deze geëvolueerde formule bevat

in de ambitie waarbij Witte Molen inzet op

geen kunstmatige geur-, kleur- en

duurzame groei binnen het mondiale

smaakstoffen en draagt, door de

eivoer segment.

toegevoegde biergist en probiotica, bij
aan een goede spijsvertering.
Met bovendien een hoger eiwitgehalte en
een nog betere acceptatie door de vogels.
Of u nu voor de traditionele “Original”
versie gaat of al mee op “de trein springt”
van “Next Generation”, bij Witte Molen
denken we ook aan de toekomst!

A

lle ei- en zachtvoeders zijn
beschikbaar in aantrekkelijke

moderne verpakkingen. En dit in
verschillende verpakkingsformaten, om
zowel groot- als kleinverbruikers de kans
te bieden Witte Molen ei- en zachtvoeders
aan hun vogels te geven. Dankzij de
geavanceerde verpakkingsmachines
wordt het voeder verpakt onder
beschermde atmosfeer.
Zo blijft het product langer vers en
blijft een optimale voedingswaarde
gegarandeerd.

26
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Expert Eivoer Rood

M

et Witte Molen EXPERT zit u goed
voor topresultaten met uw vogels.
Ontdek op deze pagina’s het assortiment
EXPERT eivoer.

Aanvullend gebruiksklaar rul krachtvoer
met roodfactor (Carophyll)
Samenstelling
Bakkerijproducten, suikers, oliën en vetten,
granen, zaden, mineralen, plantaardige
bijproducten, gist, ei en eiproducten

ANALYTISCHE BESTANDDELEN
12,3% ruw eiwit / 10,9% ruw vet /
1,7% ruwe celstof / 2,9% ruwe as /
1,1g calcium / 2,6g fosfor / 6,1g Natrium

eivoer

XCODE

352

Expert Eivoer
Next Generation
Aanvullend gebruiksklaar rul krachtvoer met een
hoog eiwitgehalte voor alle zaadetende vogels

653001
653053
653606
653621

bakkerijproducten, oliën en vetten, suikers,
granen (haver), zaden (nigerzaad, perillazaad),
mineralen, plantaardige eiwitextracten, gist,
ei en eiproducten

ANALYTISCHE BESTANDDELEN
14,1% ruw eiwit / 10,5% ruw vet /
1,6% ruwe celstof / 2,7% ruwe as /
1,0g calcium / 1,1g fosfor / 6,1g Natrium

XCODE

GEWICHT

10KG
5 KG
1 KG

art.

653012
653056
653615

Expert Eivoer Original
Aanvullend gebruiksklaar rul krachtvoer volgens
origineel recept voor alle zaadetende vogels
Samenstelling

Aanvullend gebruiksklaar grof rul eivoer
voor grote vogels
Samenstelling
Bakkerijproducten, suikers, oliën en vetten,
granen, zaden, mineralen, plantaardige
bijproducten, gist, ei en eiproducten

ANALYTISCHE BESTANDDELEN
15,4% ruw eiwit / 8,8% ruw vet /
1,5% ruwe celstof / 3,5% ruwe as /
2,4g calcium / 4,1g fosfor / 7,0g Natrium

XCODE

354

Expert Eivoer Vitamine K
Aanvullend gebruiksklaar zacht eivoer
verrijkt met vitamine K
Samenstelling
Bakkerijproducten, suikers, oliën en vetten, granen,
zaden, melk en -bijproducten, gist, mineralen,
ei en eiproducten

GEWICHT

10KG
5 KG

art.

653002
653050

Expert Eivoer Wildzang
Aanvullend gebruiksklaar rul krachtvoer
voor Europese cultuurvogels

ANALYTISCHE BESTANDDELEN

Samenstelling

10,3% ruw eiwit / 10,9% ruw vet /
1,9% ruwe celstof / 14,4% ruwe as /
0,1g calcium / 2,4g fosfor / 3,8g Natrium

Bakkerijproducten, oliën en vetten, suikers,
zaden (8,25%), plantaardige bijproducten
(1% kruidenmengeling), granen, insecten (4,1%),
mineralen, noten, gist, ei en eiproducten

XCODE

353

Zeer goed gegeten dankzij de
aantrekkelijke textuur en smaak

10KG
5 KG
1 KG
400g

art.

Samenstelling

350

Hoge
smakelijkheid

GEWICHT

Expert Eivoer Grof

GEWICHT

10KG
5 KG
1 KG

art.

653084
653086
653607

ANALYTISCHE BESTANDDELEN
15,4% ruw eiwit / 13,3% ruw vet /
3,1% ruwe celstof / 4,2% ruwe as /
3,9g calcium / 3,2g fosfor / 5,4g Natrium

XCODE

355

GEWICHT

10KG
5 KG
1 KG

art.

653150
653151
653614

Bakkerijproducten, suikers, oliën en vetten,
granen, zaden, mineralen, plantaardige
bijproducten, gist, ei en eiproducten

ANALYTISCHE BESTANDDELEN

Gebruiksklaar
Bereid eivoer, om zo te
geven of verder op te werken
met extra’s zoals zaden of
vers fruit

Hoge
voedingswaarde
Zeer voedzame samenstelling
met prebiotica en vitamines om,
zeker in de rui- en kweekperiode,
het menu van uw vogels te
vervolledigen
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12,0% ruw eiwit / 10,9% ruw vet /
2,0% ruwe celstof / 2,7% ruwe as /
1,2g calcium / 2,7g fosfor / 6,1g Natrium

XCODE

351

GEWICHT

20KG
10KG
5 KG
1 KG
400G

art.

653003
653000
653051
653605
653620

ook
beschikbaar in
kleinverpakking

AANGEPASTE SAMENSTELLING
zonder hennepzaad

XCODE

351

GEWICHT

20KG
10KG
5 KG
400G

Enkel beschikbaar non-EU

art.

653571
653570
653575
653612
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zachtvoer

M

et Witte Molen EXPERT zit u goed
voor topresultaten met uw vogels.
Ontdek op deze pagina’s het assortiment
EXPERT zachtvoer.
Expert Universeelvoer
Next Generation
Aanvullend gebruiksklaar rul zachtvoer met een
zeer laag ijzergehalte (52mg/kg) voor insect- en
vruchtenetende vogels
Samenstelling

ANALYTISCHE BESTANDDELEN
14,2% ruw eiwit / 12,6% ruw vet /
2,9% ruwe celstof / 3,0% ruwe as /
1,5g calcium / 3,1g fosfor / 6,0g Natrium

XCODE

400

GEWICHT

10KG
5 KG
1 KG

art.

653008
653055
653610

Aanvullend gebruiksklaar rul zachtvoer volgens
origineel recept voor insect- en vruchtetende
vogels
Samenstelling
bakkerijproducten, oliën en vetten, suikers,
plantaardige bijproducten, vruchten (6%), zaden,
mineralen, schaal- en weekdieren (1,5%), gist

Zeer goed gegeten dankzij
de uitstekende kwaliteit

ANALYTISCHE BESTANDDELEN
13,6% ruw eiwit / 13,6% ruw vet /
2,9% ruwe celstof / 3,2% ruwe as /
1,5g calcium / 3,0g fosfor / 5,6g Natrium

XCODE

401

Gebruiksklaar
Bereid zachtvoer, om zo te
geven of verder op te werken
met extra’s zoals zaden of
vers fruit

GEWICHT

10KG
5 KG
1 KG
400G

art.

653004
653052
653613
653622

Expert Zachtvoer Blank
Aanvullend gebruiksklaar rul zachtvoer voor
zaadetende vogels, zonder kleurstoffen

Hoge
voedingswaarde
Zeer voedzame samenstelling
met prebiotica en vitamines om,
zeker in de rui- en kweekperiode,
het menu van uw vogels te
vervolledigen

Samenstelling
Bakkerijproducten, vruchten (15%), oliën en
vetten, suikers, plantaardige bijproducten,
noten (5%), zaden, groenten, mineralen, gist

ANALYTISCHE BESTANDDELEN
12,8% ruw eiwit / 13,8% ruw vet /
3,0% ruwe celstof / 3,5% ruwe as /
1,5g calcium / 2,6g fosfor / 6,1g Natrium

XCODE

403

GEWICHT

10KG
5 KG
1 KG

art.

653157
653158
653159

Expert Zachtvoer Insecten
Aanvullend gebruiksklaar rul zachtvoer met
insecten voor insectenetende vogels
Samenstelling
Bakkerijproducten, oliën en vetten, insecten (12,3%),
suikers, granen, plantaardige bijproducten,
noten, mineralen, plantaardige eiwitextracten,
zaden, gist

ANALYTISCHE BESTANDDELEN

Expert Zachtvoer Kruiden
Aanvullend gebruiksklaar rul zachtvoer met
toegevoegde kruiden

17,7% ruw eiwit / 17,8% ruw vet /
2,9% ruwe celstof / 5,9% ruwe as /
8,1g calcium / 3,9g fosfor / 6,2g Natrium

XCODE

405

Samenstelling
bakkerijproducten, oliën en vetten, suikers,
mineralen, zaden, granen, plantaardige
eiwitextracten, plantaardige bijproducten
(2% kruiden), gist

ANALYTISCHE BESTANDDELEN
15,3% ruw eiwit / 8,8% ruw vet /
1,5% ruwe celstof / 3,5% ruwe as /
2,3g calcium / 4,0g fosfor / 6,9g Natrium

XCODE

404

GEWICHT

5KG
1 KG

art.

653057
653608

GEWICHT

10KG
5 KG
1 KG

art.

653049
653064
653609

Expert Zachtvoer Vruchten
Aanvullend gebruiksklaar rul zachtvoer
met fruit voor vruchtenetende vogels
Samenstelling
Bakkerijproducten, vruchten (12,5%), suikers,
oliën en vetten, plantaardige bijproducten,
plantaardige eiwitextracten, mineralen,
zaden, gist

ANALYTISCHE BESTANDDELEN
13,6% ruw eiwit / 11,7% ruw vet /
2,5% ruwe celstof / 3,1% ruwe as /
1,3g calcium / 2,7g fosfor / 5,8g Natrium

XCODE

406

GEWICHT

10KG
5 KG
1 KG

art.

653035
653038
653611

ook
beschikbaar in
kleinverpakking

Samenstelling
Bakkerijproducten, oliën en vetten, suikerS,
mineralen, granen, zaden, plantaardige
BIJproducten, gist

ANALYTISCHE BESTANDDELEN
11,7% ruw eiwit / 10,8% ruw vet /
1,4% ruwe celstof / 2,8% ruwe as /
2,3g calcium / 3,9g fosfor / 6,8g Natrium

XCODE

402

30

Aanvullend gebruiksklaar rul zachtvoer met
grove korrel voor parkieten en papegaaien

bakkerijproducten, oliën en vetten, suikers, plantaardige
bijproducten, vruchten (rozijnen, jeneverbes, mango)
zaden (raapzaad, koolzaad) mineralen, plantaardige
eiwitextracten, schaal- en weekdieren (garnalen),
vlees en dierlijke bijproducten (meelwormen),
gist

Expert Universeelvoer Original

Hoge
smakelijkheid

Expert Zachtvoer Extra Grof

GEWICHT

10KG
5 KG
1 KG

art.

653300
653302
653602
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Voeding konijnen &
knaagdieren basics

Gerbils
Wilde gerbils eten voornamelijk zaden, wortels en stengels. Een goed gerbilvoer bevat dus
onder andere zaden en niet veel suikerrijke producten. Daarnaast eten gerbils insectjes, er
moeten dus dierlijke eiwitten in hun voedsel aanwezig zijn.
Geef ze naast een droogvoer speciaal voor gerbils ook kleine hoeveelheden groente, let erop
dat die niet te vochtig zijn. Omdat gerbils woestijndieren zijn drinken ze maar heel weinig,
het meeste vocht halen zij uit hun voedsel. Ze moeten wel elke dag
vers drinkwater krijgen.

Hamsters
Alle hamstersoorten hebben dierlijke eiwitten nodig om gezond te blijven. In de natuur halen
ze die eiwitten uit verschillende insecten. Zorg ervoor dat ze het volledig voerbakje leeg eten
en voorzie ongeveer 15g per hamster per dag afhankelijk van wat ze op krijgen.
Het is erg belangrijk dat een hamster onbeperkt vers water kan drinken. Controleer
regelmatig eens of de drinkfles niet verstopt raakt.In het wild hebben hamsters niet
altijd genoeg eten, dat is ook de reden waarom ze “hamsteren” en voorraden aanleggen.
Hoewel ze in gevangenschap altijd genoeg te eten hebben, leggen ze instinctief nog altijd
voorraden aan. Omdat dit kan gaan rotten, is het best deze voorraden periodiek weg te
halen en het rantsoen iets te verlagen.

RATTEN
Ratten zijn heel makkelijk in hun voedingspatroon, omdat ze van nature opportunistische
alleseters zijn. Dat betekent dat ze ook kleine hoeveelheden dierlijke eiwitten mogen hebben,
al is dit voor een rat minder belangrijk dan voor een hamster.

32

KONIJNEN

Cavia’s

Chinchilla’s

Degoes

Konijnen zijn planteneters.
Naast een volledig voer,
ongeveer 20-25g/kg
lichaamsgewicht per dag, is
het erg belangrijk dat ze altijd
hooi kunnen eten. Hooi is
licht verteerbaar en rijk aan
vezels. Bovendien moeten ze
onbeperkt vers water kunnen
drinken.

Cavia's kunnen zelf geen
vitamine C aanmaken.
Een aangepast dieet met
toegevoegde vitamine C is
daarom noodzakelijk! Cavia's
zijn echte planteneters. Geef
ze dus een combinatie van
een goed droogvoer met
vitamine C, hooi en verse
groente.

Chinchilla's komen uit een
gebied waar maar weinig
voedzaams groeit. Ze
eten daar dus voedsel met
een hoog vezelgehalte en
weinig voedingsstoffen.
Daarom is het basisvoer
voor chinchilla’s erg sober
en wordt het best aangevuld
met onbeperkt hooi.

Degoes komen zoals
chinchilla’s van nature voor
in dorre gebieden waar
energierijk voedsel schaars
is. Hun spijsvertering is
hierop ingesteld en daarom
is het belangrijk dat degoes
een sober voer krijgen.

Een volledig droogvoer is
interessant omdat ze op
die manier een correcte
verhouding voedingsstoffen
binnenkrijgen. Zorg ervoor
dat ze telkens hun volledig
voerbakje leeg eten. Op die
manier hebben ze zeker
alle nodige voedingsstoffen
binnen.

Zorg ervoor dat ze telkens
het volledige voerbakje leeg
eten alvorens bij te geven.
Op die manier hebben ze
alle nodige voedingsstoffen
binnen. Een cavia eet tussen
de 35-50gr droogvoer per
dag. Ze moeten ook altijd vers
drinkwater ter beschikking
hebben.

Daarnaast mogen ze hele
kleine beetjes groente
krijgen, bij voorkeur
gedroogd. Let op met
vruchten en suikerrijke
producten, daar kunnen ze
niet goed tegen, behalve
gedroogde rozenbottels
dan. Die kunnen nét. Zorg
daarnaast altijd voor vers
drinkwater.

Konijnen zijn gek op verse
groenten. Dagelijks een
variatie aan verse groentjes
vormt een mooie aanvulling
op de basisvoeding. Het
advies luidt hier: beperkte
hoeveelheden, maar breed
in aanbod.

Cavia's ontwikkelen al vrij
vroeg in hun leven een
voorkeur of afkeur voor
bepaalde ingrediënten.
Probeer van jongs af aan een
rijke variatie te bieden.

Geef ze als basis een goed
droogvoer voor chinchilla’s
of degoe's en onbeperkt hooi.
Daarnaast mogen ze af en
toe wat gedroogde groente
krijgen. Geef ze bij voorkeur
geen fruit of suikerrijke
producten, want degoes
zijn gevoelig voor diabetes.
Hoewel ze maar weinig
drinken moeten ze
wel elke dag vers drinkwater
te krijgen.

Koop een goed voer speciaal voor ratten, zodat je zeker weet dat je ratten niets tekort
komen en dat ze niet teveel vet voedsel binnenkrijgen. Want ze worden makkelijk dik. Geef
daarnaast ook een gevarieerd menu van verse groente en fruit, dit komt zeker ten goede
van hun gezondheid! Vergeet daarnaast niet om elke dag vers water te geven.

Muizen
Muizen zijn heel makkelijk in hun voedingspatroon, omdat ze net als ratten van nature
opportunistische alleseters zijn. Dat betekent dat ze ook kleine hoeveelheden dierlijke
eiwitten mogen hebben. Een goed menu voor muizen bestaat uit een gevarieerde selectie
van zaden, granen en groentes, aangevuld met vitaminebrokjes.
Zorg ervoor dat ze alles opeten, zodat ze ook daadwerkelijk alle voedingsstoffen
binnenkrijgen. Zorg wel dat er altijd voedsel beschikbaar is, want door hun snelle
stofwisseling hebben ze snel weer behoefte aan nieuwe voedingsstoffen en energie.
Geef daarnaast elke dag vers drinkwater.

EEKHOorns
Eekhoorns zijn heel makkelijk in hun voedingspatroon maar zorg voor voldoende afwisseling.
Een goed menu voor eekhoorns bestaat uit een gevarieerde selectie van zaden, noten, fruit
en groente, aangevuld met vitaminebrokjes. Zorg ervoor dat ze alles opeten, zodat ze ook
daadwerkelijk alle voedingsstoffen binnenkrijgen.
Let erop dat eekhoorns het soort fruit krijgen dat bij hun soort past. Tropische soorten mogen
alle soorten fruit hebben, winterharde soorten voornamelijk hard fruit zoals appels en peren.
Van andere soorten fruit krijgen deze eekhoorns last van hun maag. Om het gebit van de
eekhoorn in goede staat te houden kun je hardere noten zoals hazelnoten en takjes aan de
voeding toevoegen. Geef daarnaast elke dag vers drinkwater.
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herbivoren

M

et Witte Molen EXPERT zit u goed
voor topresultaten. Ontdek op deze
pagina’s het assortiment EXPERT voeding
voor konijnen en herbivore knagers.
Expert Premium Cavia’s

Expert Premium Konijnen Sensitive
Hoogwaardige granenvrije muesli
voor gevoelige (dwerg)konijnen
Samenstelling
Plantaardige bijproducten (4% kruiden),
groenten (9%), mineralen, zaden,
oliën en vetten

Hoogwaardige muesli voor cavia's

Expert Konijnen
Allround kwaliteitsmuesli voor konijnen
Samenstelling
Plantaardige bijproducten, granen (40%),
groenten, zaden, mineralen, oliën en vetten

ANALYTISCHE BESTANDDELEN

ANALYTISCHE BESTANDDELEN

15,6% ruw eiwit / 21,3% ruw vet / 3,4%
ruwe celstof / 9,4% ruwe as / 10,5g calcium /
3,3g fosfor / 2,6g Natrium / 1,7g magnesium

12,9% ruw eiwit / 4,1% ruw vet /
13,6% ruwe celstof / 6,2% ruwe as /
9,5g calcium / 3,6g fosfor / 0,2g Natrium

XCODE

450

GEWICHT

15KG

art.

655077

XCODE

460

GEWICHT

20KG
5 KG

art.

655032
655080

Samenstelling
Plantaardige bijproducten (4% luzerne), granen
(6,5% havervlokken), groenten (7% erwtenvlokken), mineralen, zaden, oliën en vetten

Specialistische
samenstelling
Prestatiegerichte
samenstelling ontwikkeld
door ervaren voedingsdeskundigen

Expert Base Konijnen
zonder luzerne
Basismuesli zonder luzerne
voor (dwerg)konijnen

ANALYTISCHE BESTANDDELEN

Samenstelling

13,9% ruw eiwit / 4,1% ruw vet /
11,9% ruwe celstof / 6,1% ruwe as /
9,2g calcium / 3,4g fosfor / 0,3g Natrium

Granen (55,5%), plantaardige bijproducten,
groenten (3%), zaden, mineralen, oliën en vetten

XCODE

451

GEWICHT

15KG

art.

655070

Plantaardige bijproducten (4% luzernestelen),
granen (6,7% tarwe- en haver vlokken,
5% maïsvlokken), groenten (7,5% erwtenvlokken),
mineralen, zaden, oliën en vetten

ANALYTISCHE BESTANDDELEN
13,9% ruw eiwit / 4,2% ruw vet /
11,8% ruwe celstof / 5,6% ruwe as /
8,6g calcium / 3,4g fosfor / 0,3 g Natrium

XCODE

500

GEWICHT

15KG

art.

655073

Expert Cavia’s

Expert Premium Konijnen
Hoogwaardige muesli voor
(dwerg)konijnen

Samenstelling

11,8% ruw eiwit / 3,9% ruw vet /
9,0% ruwe celstof / 4,5% ruwe as /
6,4g calcium / 3,3g fosfor / 0,1g Natrium

490

GEWICHT

20KG

Samenstelling
Granen, plantaardige bijproducten (11% luzerne
pellets), zaden (1% pompoenpitten), groenten
(2% erwtenvlokken, 2% wortel stuks), noten,
oliën en vetten, mineralen

ANALYTISCHE BESTANDDELEN
12,2% ruw eiwit / 4,7% ruw vet /
10,8% ruwe celstof / 4,5% ruwe as /
6,6g calcium / 3,1g fosfor / 0,3g Natrium

XCODE

ANALYTISCHE BESTANDDELEN

XCODE

Allround kwaliteitsmuesli voor cavia's

510

GEWICHT

20KG
5 KG

art.

655038
655081

art.

655030

Expert Base Caviakorrels
Volledige korrelvoeding voor cavia's

Voedingsrijke
ingrediënten
Geen minderwaardige
vulmiddelen, maar kwaliteitsvolle ingrediënten, meermaals
geschoond en rijk aan
voedingsstoffen

Expert Base Konijnenkorrels
Volledige korrelvoeding voor konijnen
Samenstelling
Graspellets, griesmeel, zonnebloemschroot,
Sojaschilfers, palmpitvlokken, gerst, boekweit,
havervoermeel, mout kiem pellets, graan malen,
tarwe, havermout pellets, premix

ANALYTISCHE BESTANDDELEN

Evenwichtige
voeding
Gebaseerd op de voedingsbehoeften van konijnen en/
of herbivore knaagdieren en
hun natuurlijke eetpatroon
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16,0% ruw eiwit / 3,2% ruw vet / 16,0%
ruwe celstof / 9,6% ruwe as / 11,0g calcium /
6,4g fosfor / 2,7g Natrium / 3,0g magnesium

XCODE

491

GEWICHT

20KG

Samenstelling
Graspellets, zonnebloemschroot, griesmeel,
sojaschilfers, soja schroot, haver, gerst, lijnzaad,
melasse, haver pellets, getoaste sojabonen,
calciumcarbonaat, mono-calciumfosfaat,
soja-olie

ANALYTISCHE BESTANDDELEN
19,2% ruw eiwit / 4,0% ruw vet / 17,1%
ruwe celstof / 8,7% ruwe as / 8,6g calcium /
6,4g fosfor / 2,8 g Natrium / 3,3g magnesium

XCODE

540

GEWICHT

20KG

art.

655202

art.

655036
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Expert Chinchilla’s & Degoes
Allround kwaliteitsmuesli voor
chinchilla's en degoes
Samenstelling
Plantaardige bijproducten (0,7% kruiden,
5% luzerne), groenten (3% wortel), granen,
mineralen, oliën en vetten

ANALYTISCHE BESTANDDELEN
15,4% ruw eiwit / 4,2% ruw vet /
11,8% ruwe celstof / 5,6% ruwe as /
8,6g calcium / 3,4g fosfor / 0,3 g Natrium

XCODE

550

GEWICHT

15KG

art.

655079

Expert Croq
Aanvullende snackmuesli zonder pellets
voor knaagdieren en (dwerg)konijnen
Samenstelling
Plantaardige bijproducten, granen, zaden,
groenten, noten, oliën en vetten, mineralen

ANALYTISCHE BESTANDDELEN
12,0% ruw eiwit / 6,4% ruw vet /
9,7% ruwe celstof / 3,6% ruwe as /
4,4g calcium / 2,8g fosfor / 0,2g Natrium

XCODE

Expert Base Chinchilla &
Degoe Korrels
Volledige korrelvoeding voor
chinchilla's en degoes
Samenstelling
Gerst, zonnebloemschroot, graspellets, haver,
griesmeel, sojaschroot, getoaste sojabonen, tarwe,
sojaschilfers, moutkiemen, lijnzaad, krijt, premix,
melasse, mono-calciumfosfaat, lysine,
methionine, vitamine C

ANALYTISCHE BESTANDDELEN
18,0% ruw eiwit / 3,7% ruw vet / 12,5%
ruwe celstof / 7,7% ruwe as / 9,5g calcium /
6,0g fosfor / 1,8 g Natrium / 3,2g magnesium

XCODE

590

GEWICHT

20KG

art.

655048

600

GEWICHT

12,5KG

art.

655078

Expert Crisp Mix
Aanvullende snackmuesli zonder pellets
voor knaagdieren en (dwerg)konijnen
Samenstelling
Granen, plantaardige bijproducten, zaden (1%
pompoenpitten), groenten (2% erwtenvlokken),
noten, oliën en vetten, mineralen

ANALYTISCHE BESTANDDELEN
9,9% ruw eiwit / 5,5% ruw vet /
5,6% ruwe celstof / 1,9% ruwe as /
0,9g calcium / 3,0g fosfor / 0,1g Natrium

XCODE

601

GEWICHT

15KG
4 KG

art.

655031
655082

ook
beschikbaar in
kleinverpakking

36

37

omnivoren

Expert Hamsters & Friends
Allround kwaliteitsmuesli voor hamsters
en andere omnivore knagers
Samenstelling

M

et Witte Molen EXPERT zit u goed
voor topresultaten. Ontdek op deze
pagina’s het assortiment EXPERT voeding
voor omnivore knagers.

Granen, plantaardige bijproducten, zaden,
groenten (2% wortelstukjes), noten (2%
gepelde pinda's), mineralen, oliën en vetten

ANALYTISCHE BESTANDDELEN
11,7% ruw eiwit / 4,8% ruw vet /
7,0% ruwe celstof / 3,6% ruwe as /
4,5g calcium / 3,2g fosfor / 0,2g Natrium

XCODE

652

GEWICHT

20KG
5 KG

art.

655045
655083

Expert Premium Hamsters

Expert Premium Ratten

Hoogwaardige muesli voor hamsters

Hoogwaardige muesli voor ratten

Samenstelling

Samenstelling

Plantaardige bijproducten (6,5% tarwe- en havervlokken), groenten (9% erwtenvlokken), zaden,
noten (1,8% pinda's), mineralen, oliën en vetten,
schaal- en weekdieren (0,5% garnalen)

Granen (6,5% tarwe- en havervlokken), plantaardige
bijproducten, groenten (9% erwtenvlokken),
vlees en dierlijke bijproducten (5,4%), zaden,
oliën en vetten, mineralen, vis en visproducten
bijproducten, gist

ANALYTISCHE BESTANDDELEN

XCODE

650

GEWICHT

15KG

art.

655071

ANALYTISCHE BESTANDDELEN
15,1% ruw eiwit / 5,1% ruw vet /
7,8% ruwe celstof / 3,8% ruwe as /
5,3g calcium / 4,7g fosfor / 0,7 g Natrium

XCODE

700

GEWICHT

15KG

art.

655074

Voedingsrijke
ingrediënten
Geen minderwaardige
vulmiddelen, maar kwaliteitsvolle ingrediënten, meermaals
geschoond en rijk aan
voedingsstoffen

Samenstelling
Granen (20% tarwe- en havervlokken), zaden
(15% millet, 4% graszaad), plantaardige bijproducten
(2% rozenbottel), groenten, vlees en dierlijke
bijproducten, oliën en vetten, mineralen,
melk en melkproducten bijproducten

ANALYTISCHE BESTANDDELEN

Hoogwaardige fijnkorrelige muesli voor
dwerghamsters
Samenstelling
Granen (8% havervlokken), zaden, dier en dierlijke
bijproducten,Plantaardige bijproducten, noten (3,5%
pinda's), groenten, fruit (2,2% rozijnen), oliën en
vetten, insecten (0,7% meelwormen), mineralen,
melk en melkproducten bijproducten

ANALYTISCHE BESTANDDELEN
15,7% ruw eiwit / 12,7% ruw vet /
8,3% ruwe celstof / 3,4% ruwe as /
2,8g calcium / 3,2g fosfor / 0,2g Natrium

XCODE

651

GEWICHT

15KG

art.

655072

XCODE

702

GEWICHT

15KG

art.

655076

Expert Knaagdierenmuesli
Allround aanvullende kwaliteitsmuesli voor konijnen
en knaagdieren in gemengde populatie
Samenstelling
Granen, plantaardige bijproducten, zaden,
groenten (2% wortelstukjes), noten (2%),
mineralen, oliën en vetten

ANALYTISCHE BESTANDDELEN
12,3% ruw eiwit / 2,7% ruw vet /
7,0% ruwe celstof / 3,0% ruwe as /
1,0g calcium / 2,9g fosfor / 0,2 g Natrium

Expert Premium Dwerghamsters

Prestatiegerichte
samenstelling ontwikkeld
door ervaren voedingsdeskundigen

Hoogwaardige muesli voor muizen en gerbils

11,8% ruw eiwit / 4,4% ruw vet /
5,6% ruwe celstof / 3,0% ruwe as /
0,6g calcium / 2,5g fosfor / 0,1 g Natrium

13,8% ruw eiwit / 4,8% ruw vet /
9,0% ruwe celstof / 4,3% ruwe as /
5,3g calcium / 3,3g fosfor / 0,3g Natrium

Specialistische
samenstelling

Expert Premium Muizen

XCODE

Expert Premium (Grond)Eekhoorns

750

GEWICHT

15KG

art.

655401

Hoogwaardige muesli voor (grond)eekhoorns
Samenstelling
Zaden, granen, fruit (5% rozenbottels, 3% wilde
appel), noten (8%), groenten, plantaardige
bijproducten, vlees en dierlijke bijproducten,
oliën en vetten, mineralen

ANALYTISCHE BESTANDDELEN
12,5% ruw eiwit / 18,1% ruw vet /
14,2% ruwe celstof / 2,6% ruwe as /
0,9g calcium / 2,2g fosfor / 0,2 g Natrium

XCODE

701

GEWICHT

15KG

art.

655075

Evenwichtige
voeding
Gebaseerd op de voedingsbehoeften van omnivore
knaagdieren en hun
natuurlijke eetpatroon
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Millet

MONO-COMPONENTEN
BASICS

De vogelliefhebber maakt duidelijk onderscheid tussen gierst en millet. We denken daarbij
aan b.v. Senegalgierst, trosgierst, witte millet en rode millet. Wetenschappelijk gezien is er
echter geen verschil, alle soorten behoren tot de familie Gramineae (grassen). Gierst millet
heeft een laag vetgehalte en een hoog zetmeelgehalte. Het aminozurenpatroon in het eiwit
is vooral rijk aan leucine 11,5%.
En er is zachte en harde millet, maar in tegenstelling tot wat doorgaans wordt aangenomen
heeft de kleur daar weinig mee te maken. Zo is “French white millet” afkomstig uit Australië
boterzacht, de witte milletsoort uit Noord-Amerika is harder. De harde milletsoorten zijn
geschikt voor kromsnavels. Voor tropen en vooral kleine tropen zijn kleine en zachte
milletsoorten meer aangewezen.

Nigerzaad

Nigerzaad (Guizotia abyssinica), wordt hoofdzakelijk verbouwd in India en Ethiopië. De
plant doet wat onkruidachtig aan. De bloeiwijze en zaadvorming lijkt op dat van de distel.
Nigerzaad is bijzonder vetrijk, het geperste zaad geeft een hoogwaardige neutrale olie.
Nigerzaad wordt door de meeste vogels graag gegeten. Het staat bij vogelliefhebbers dan
ook hoog aangeschreven. Nigerzaad heeft een gunstig aminozurenpatroon en bevat als
één van de weinige vogelzaden calcium, fosfor en mangaan.

Raapzaad
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Zonnebloempitten

Meelwormen

Hennepzaad

Kardizaad

Zonnebloempitten
(Helianthus annuus)- zijn
er in verschillende kleuren,
wit, grijs gestreept, zwart
gestreept en zwart. De zaden
zijn zeer vetrijk, dus mogen
ze nooit de hoofdvoeding zijn.
Vooral papegaaien overeten
zich nog al eens,
dus oppassen geblazen.
Een teveel aan zonnebloempitten kan het veren
plukken en vetzucht in de
hand werken.

Meelwormen (Tenebrio
molitor), geen echte wormen
maar de larven van de
meeltor, zijn een proteïnerijk
extraatje op het menu van
menig vogel doorheen het
jaar. En ze worden niet alleen
door vogels gegeten, ook
amfibieën, reptielen en vissen
zijn er dol op.

Hennep (Cannabis sativa) is
een éénjarige kruisachtige
plant. Het zaad ervan staat
goed aangeschreven als
vogelvoeding. Het is niet
alleen vetrijk, het bevat ook
hoogwaardige eiwitten. In
het aminozurenpatroon
ontbreekt cystine en tyrosine.
In het eiwit is leucine 7,7%
en valine 6,3% het hoogst
aanwezig. Algemeen wordt
aangenomen dat het bij
vogels de paringsdrift opwekt,
al mag men niet overdrijven.
Gekneusde hennep is
trouwens zeer geschikt
krachtvoer voor jongen.

Kardizaad of saffloer
(Carthemus tinctorius) komt
van een distelachtige plant.
De bloem van deze plant is
geel tot rood van kleur. In
een goed mengsel voor grote
parkieten en duiven mag het
niet ontbreken. Kardizaad
behoort tot de vetrijke
gewassen.
Het aminozurenpatroon is
vooral gunstig door het vrij
hoge argininegehalte.

Raapzaad (Brassica rapa oleifera) en koolzaad (Brassica napus) zijn moeilijk uit elkaar
te houden. Het verschil zit voornamelijk in de grootte en de kleur. Koolzaad is wat grof
en donker, tegen zwart aan van kleur. Raapzaad is kleiner van korrel en donkerbruin tot
roodbruin van kleur.
Raapzaad heeft een wat zoetige walnootachtige smaak, koolzaad is scherper en soms ietsje
bitter. Raapzaad en koolzaad zijn beide rijk aan vet, vandaar de van oudsher toegekende
waarde als vogelvoeder voor kanaries. Voedertechnisch maakt het niet uit, en toch wordt
koolzaad door veel kanarieliefhebbers minder hoog ingeschat.

Witzaad

Witzaad (Phalaris canariensis) of kanariezaad is een kleinzadige graansoort, waarvan de
zaadkern niet wit, zoals de naam zou vermoeden, maar bruin is. Witzaad behoort tot de
koolhydraatrijke gewassen. In het aminozurenpatroon ontbreekt cystine, daarentegen rijk
aan leucine en arginine.

Pinda’s

Pinda’s (Arachis hypogaea) zijn geen echte noten, maar peulvruchten. Vet- én proteïnerijk
en zeer populair bij het voederen van o.a. wilde vogels. Tijdens het kweekseizoen worden ze
best gebroken aangeboden, zo kunnen jongen er niet in stikken. Best te voederen in kleine
hoeveelheden zodat ze niet gaan schimmelen na verloop van tijd.
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M

et Witte Molen EXPERT zit u goed
voor topresultaten. Ontdek op deze
pagina’s een breed scala aan grondstoffen
en enkelvoudige zaden van de hoogste
kwaliteit, waarmee u uw eigen persoonlijke
mengelingen kunt maken.

Expert ONE
Gepelde zonnebloempitten
Eerste kwaliteit gepelde zonnebloempitten
Samenstelling
Zonnebloemzaad

ANALYTISCHE BESTANDDELEN

Expert ONE
Witte zonnebloempitten
Eerste kwaliteit witte zonnebloempitten

21,0% ruw eiwit / 52,0% ruw vet /
7,5% ruwe celstof / 3,4% ruwe as /
1,8g calcium / 7,4g fosfor / 33,9g Natrium

XCODE

903

GEWICHT

700G

art.

657553

ONE

Zonnebloemzaad
14,0% ruw eiwit / 29,1% ruw vet /
28,5% ruwe celstof / 2,7% ruwe as /
1,6g calcium / 4,3g fosfor / 0,3g Natrium

GEWICHT

25KG

art.

657176

Expert ONE Meelwormen
Eerste kwaliteit gedroogde meelwormen
Samenstelling
Gedroogde meelwormen

XCODE

904

GEWICHT

700G

art.

652267

ANALYTISCHE BESTANDDELEN

Zorgvuldig geselecteerd door
onze grondstofspecialisten

14,0% ruw eiwit / 29,1% ruw vet /
28,5% ruwe celstof / 2,7% ruwe as /
1,6g calcium / 0,3g Natrium

XCODE

901

GEWICHT

20KG

art.

657268

Zeer goed gegeten dankzij
de uitstekende kwaliteit

Expert ONE
Gestreepte zonnebloempitten
Eerste kwaliteit gestreepte
zonnebloempitten

Eerste kwaliteit hennepzaad
Samenstelling

Meermaals
geschoond

30,4% ruw eiwit / 21,5% ruw vet /
18,8% ruwe celstof / 8,8% ruwe as /
4,6g calcium / 1,5g fosfor

Geschoond en stofarm product,
klaar om onderdeel te worden
van uw “winning mix”
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902

GEWICHT

20KG
1 KG

15kg

art.

657538

art.

657184
652266

Samenstelling

11,1% ruw eiwit / 3,7% ruw vet /
8,9% ruwe celstof / 3,8% ruwe as /
0,1g calcium / 2,8g fosfor / 0,1g Natrium

XCODE

GEWICHT

20kg

art.

657544

Expert ONE Nigerzaad
Eerste kwaliteit nigerzaad
Samenstelling
Nigerzaad

ANALYTISCHE BESTANDDELEN
20,3% ruw eiwit / 40,9% ruw vet /
14,5% ruwe celstof / 4,7% ruwe as /
0,1g calcium / 2,8g fosfor / 0,1g Natrium

XCODE

909

Kardizaad

14,0% ruw eiwit / 29,1% ruw vet /
28,5% ruwe celstof / 2,7% ruwe as /
1,6g calcium / 4,3g fosfor

XCODE

905

GEWICHT

Samenstelling

ANALYTISCHE BESTANDDELEN

Millet rood (gierst)

ANALYTISCHE BESTANDDELEN

Eerste kwaliteit kardizaad/saffloerpitten

Zonnebloemzaad

art.

657542

Expert ONE Millet Rood

908

Hennepzaad

Expert ONE Kardizaad

Samenstelling

20kg

Millet ROOD (gierst)

XCODE

Hoge
smakelijkheid

GEWICHT

ANALYTISCHE BESTANDDELEN

Expert ONE Hennepzaad

Zonnebloemzaad

XCODE

ANALYTISCHE BESTANDDELEN

Eerste kwaliteit zwarte zonnebloempitten
Samenstelling

11,1% ruw eiwit / 3,7% ruw vet /
8,9% ruwe celstof / 3,7% ruwe as /
0,1g calcium / 2,8g fosfor / 0,1g Natrium

907

52,6% ruw eiwit / 30,0% ruw vet /
5,7% ruwe celstof / 4,9% ruwe as /
0,3g calcium / 2,3g fosfor / 1,2g Natrium

Expert ONE
Zwarte zonnebloempitten

Zorgvuldig
geselecteerd

Samenstelling
ANALYTISCHE BESTANDDELEN

ANALYTISCHE BESTANDDELEN

900

Eerste kwaliteit gele millet
Millet geel (gierst)

Samenstelling

XCODE

Expert ONE Millet Geel

ANALYTISCHE BESTANDDELEN

GEWICHT

18KG
700G

art.

657545
657554

12,2% ruw eiwit / 41,2% ruw vet /
10,5% ruwe celstof / 3,9% ruwe as /
4,6g calcium / 7,1g fosfor / 0,1g Natrium

XCODE

906

GEWICHT

15kg

art.

657540
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Alles onder één dak!

Expert ONE Raapzaad
Eerste kwaliteit raapzaad

✓ VOEDING
✓ SNACKS
✓ EI- EN ZACHTVOER
✓ BODEMBEDEKKING
✓ NESTMATERIAAL
✓ VOEDINGSSUPPLEMENTEN
✓ MONO-COMPONENT PRODUCTEN

Samenstelling
Raapzaad

ANALYTISCHE BESTANDDELEN
20,3% ruw eiwit / 41,2% ruw vet /
10,5% ruwe celstof / 3,9% ruwe as /
4,6g calcium / 7,1g fosfor / 0,1g Natrium

XCODE

910

GEWICHT

20KG

art.

657547

Expert ONE
Ongepelde Pinda’s
Eerste kwaliteit ongepelde pinda's
Samenstelling
Aardnoten

Expert ONE
Witzaad/Kanariezaad
Eerste kwaliteit witzaad/kanariezaad
Samenstelling

ANALYTISCHE BESTANDDELEN
25,2% ruw eiwit / 35,9% ruw vet /
17,4% ruwe celstof / 2,8% ruwe as /
1,5g calcium / 4,2g fosfor / 2,5g Natrium

XCODE

918

Kanariezaad

GEWICHT

500G

art.

657556

Fijnproeversmengelingen en -snacks voor konijnen,
knaagdieren en vogels. Gastronomische, goed gegeten
recepten op maat van de behoeften van uw dier, mét een
schat aan hoogwaardige ingrediënten. Zonder kunstmatige
bewaarmiddelen, kleur- en smaakstoffen bovendien.

ANALYTISCHE BESTANDDELEN
16,2% ruw eiwit / 6,2% ruw vet /
6,9% ruwe celstof / 5,7% ruwe as /
0,5g calcium / 3,7g fosfor / 0,2g Natrium

XCODE

911

GEWICHT

20KG
1 KG

art.

657548
657555

Expert ONE Halve Pinda’s
Eerste kwaliteit gepelde halve pinda's
Samenstelling
Aardnoten

ANALYTISCHE BESTANDDELEN

Expert ONE witte millet
Eerste kwaliteit witte millet
Samenstelling

28,7% ruw eiwit / 49,0% ruw vet /
2,3% ruwe celstof / 2,2% ruwe as /
1,0g calcium / 4,4g fosfor / 2,5g Natrium

XCODE

919

GEWICHT

1KG

150+ prestatiegerichte voeders voor vogels, knaagdieren
& konijnen: evenwichtige & voedzame mengelingen,
gebruiksklare ei- & zachtvoeders, & mono-component
producten.

art.

657557

Millet wit (gierst)

ANALYTISCHE BESTANDDELEN
11,1% ruw eiwit / 3,7% ruw vet /
8,9% ruwe celstof / 3,8% ruwe as /
0,1g calcium / 2,8g fosfor / 0,1g Natrium

XCODE

912

GEWICHT

20KG

Traditionele mainstream muesli’s voor konijnen,
knaagdieren en vogels. Graag gegeten ‘waar voor uw geld’
mengelingen voor een breed publiek.

art.

657531

Een range van hoogwaardige bodembedekkers en
nestmaterialen voor vogels, konijnen en knaagdieren.
Een hygiënische leefomgeving gegarandeerd!
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Een ruim aanbod aan voedingssupplementen voor
kleine zoogdieren, konijnen, vogels, kippen en reisduiven.
Deze producten bevorderen de algemene gezondheid van
het dier en zijn het resultaat van onderzoek door een team
van experts.

Ontdek het volledige gamma op www.wittemolen.com
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D

e 5 kernwaarden
van Witte Molen
VINDINGRIJKHEID

Om de wind te kunnen vangen en te
kunnen werken, moet een windmolen
vier goede wieken hebben. En een sterke
naaf om alles samen te houden.

Gemaakt in Nederland
sinds 1740
en verkocht in
60 landen
Gezond & verantwoord eten is voor
iedereen belangrijk, dus de dieren die
we liefhebben en verzorgen verdienen
dezelfde aandacht.
Daarom zet Witte Molen zich elke dag in
om bij te dragen aan het welzijn van dieren
en hun verzorgers. Door het ontwikkelen,
produceren en op de markt brengen van
makkelijk te gebruiken en innovatieve
kwaliteitsproducten in voeding en
verzorging. En dit voor siervogels,
konijnen en knaagdieren, tuinvogels,
duiven en gevogelte.
Om dit te bereiken, werken we samen met
professionele handelspartners, kwekers
en eindgebruikers om hun wensen en
behoeften te verwerken in alles wat
we maken. Door samen te werken met
professionele kwekers, is Witte Molen
één van de vooraanstaande Europese
producenten van vogel- en knaagdiervoer.
Met o.a. het wereldvermaarde
Witte Molen rul eivoer. Daarom doet
Witte Molen vandaag een belletje rinkelen
bij vele Europese, Aziatische en ZuidAmerikaanse dierenliefhebbers.
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Onze mensen zijn inventieve
probleemoplossers. Ze combineren
verschillende inzichten om producten te
maken die de noden van de dieren op een
unieke manier vervullen én meer.

DE NAAF = SAMENWERKING
We geloven in de kracht van samenwerking
met onze stakeholders. Samen werken we aan
het verwezenlijken van onze gezamenlijke
doelen op lange termijn. Dit schept
vertrouwen, maakt kennisdeling mogelijk en
creëert een continu stroom van verbeteringen
waar het hele netwerk van profiteert.

KWALITEIT
We bieden producten waar je op kunt
vertrouwen . Omdat we écht geen
toegevingen doen op de kwaliteit van onze
grondstoffen of hun nutritionele samenstelling.

TOEWIJDING
ERVARING
Er is een groot arsenaal aan nutritionele en
productionele know-how in het bedrijf, dankzij
de wortels in de handel en de vele jaren van
diervoederproductie.

Onmogelijk staat niet in ons
woordenboek. We mikken hoog
en we zijn vastbesloten om ons
in te zetten om de perfectie zo dicht
als mogelijk te benaderen.
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Onderdeel van
Laroy Group

S

inds 2013 is Witte Molen een onderdeel van
Laroy Group. Dit van oorsprong Belgische
internationaal familiebedrijf produceert en
verdeelt (huis) dierbenodigdheden voor een
breed scala aan dieren.
Meer info over Laroy Group?
Ga naar www.laroygroup.com

MEER INFO:
WWW.WITTEMOLEN.com
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