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A KUTYA TERMÉSZETÉHEZ 
IGAZÍTOTT HÚSELEDEL

A kutya természeténél fogva 
húsevő. Az eredeti zsákmánya 
az izom mellett belsőségeket is 
tartalmaz, pl. májat, gyomrot és 
tüdőt, valamint húsokat. A RINTI 
Kennerfleisch olyan húseledel, 
amely megfelel a zsákmányállatból 
származó eredeti tápláléknak. 
Természetes húsdarabokban gazdag, 
kiegyensúlyozott arányban egészítik 
ki vitaminok és ásványi anyagok.

Elegendő nedvesség. A kutya 
táplálékához szükséges nedvesség 
bevitelét a húsétel jelentősen 
segíti, mivel a húsétel az eredeti 
zsákmányállathoz hasonló 
nedvességtartalmú (kb. 70%). A 
szárazeledelből ezzel szemben a 
gyártás közben kivonódik a nedvesség, 
úgyhogy a kutyának emiatt többet kell 
innia.

 A RINTI termékcsaládot keresse a jobb állateledel üzletekben
és az AlphAzoo áruházakban.

Magyarországi forgalmazó: Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft., 1194 Budapest, 
hofherr u. 38-40.,  www.alpha-vet.hu, 06 22 516-419

A kutya nem eszik 
magvakat. A kutyának 
nincs szüksége gabo-
nára és szénhidrátokra. 
A kutya emésztése lé-
nyegében a gyomor-
ban és a vékonybélben 
zajlik. A szárazeledel 
magas gabonatartal-
ma és a benne lévő 
szénhidrátok emészté-
se elsősorban a kutya 
vastagbelében történik. Energiafor-
rásként a kutyának nincs szüksége 
szénhidrátokra, mert a húsban lévő 
zsírok és fehérjék biztosítják számára a 
szükséges kalóriát.

A RINTI Kenner- 
fleisch akár 50%-kal 
kiadósabb más kon-
zerv eledelekhez ké-
pest. A RINTI biztosan 
drágább, mint más ku-
tyakonzerv, de kiadós-
sága miatt a kutyának 
kevesebb húsételre 
van szüksége szükség-
letei fedezéséhez, és az 

emésztőrendszerét is kevésbé terheli 
meg a kevesebb táplálék elfogyasz-
tásával.

RINTI Gold 185g
Az igazi arany élvezet
A RINTI Gold nagyon ízletesen elkészített teljes értékű eledel a kis ínyencek számára.
Még a válogatós kutyák is elfogadják, mivel húsdarabokban gazdag, nyesedék 
nélküli, vitaminokat, ásványi elemeket és nyomelemeket tartalmaz.
A RINTI Gold 185 g-os könnyen bontható dobozban kapható hat finom fajtában.
· Fehérje 9-10%  · zsír 5-6-8% · Nedvesség 79-81%

Rinti Gold Junior 
fejlődésben lévő fiatal kutyáknak

Fehérje 9,5% - zsír 7,0% 
- Nedvesség 80%.

valódi 
marhahús darabkákkal

valódi 
baromfihús falatkákkal

Rénszarvashús 
falatkákkal

Bárányhús 
darabkákkal

RINTI Bio 150g tálka
A Rinti Bio 100%-ig ellenőrzött bio

gazdaságokból származik

RINTI Bio: a Kennerfleisch nyersanyaga megfelelő 
tartásból (pl. szabad kifutós tartásból) és bio 
művelésű forrásokból származik, ahol nem 
használnak műtrágyát, gyomirtókat, antibiotiku-
mokat és hormonokat.

100%-osan ökológiai, gabona hozzáadása 
nélkül, szójafehérje, színezék és tartósító 
anyagok nélkül.
Tudatos táplálást alkalmazó állattartóknak. 
Négy fajtában kapható. 

Fehérje 9,5% - zsír 5% - Nedvesség 82%pulyka baromfiszív marha

Bárány

Borjúhús darabkákkal

• Chicko csirke 
ropogós csirkecsíkok, 
csökkentett 
zsírtartalom, 100% 
friss hús.
- Fehérje 76% 
- zsír 4,5% 
- Nedvesség 14,5%

• Chicko kacsa
Kacsafilé-csíkok, 
csökkentett 
zsírtartalom, 100% 
friss hús.
- Fehérje 60% 
- zsír 4,0% 
- Nedvesség 25%

• Chicko nyúl
Nyúl húscsíkok, 
100% friss hús.
- Fehérje 62% 
- zsír 10% 
- Nedvesség 21%

• Chicko sonka
ropogós 
sonkacsíkok, 100% 
friss hús. 
- Fehérje 61% 
- zsír 8% 
- Nedvesség 20%

• Chicko bárány
zsenge báránycsí-
kok, 100% sovány 
friss hús. 
- Fehérje 51% 
- zsír 6,5% 
- Nedvesség 17%

• Chicko marha
Kiadós marha-
húscsíkok, 100% 
sovány, friss hús. 
- Fehérje 51% 
- zsír 6,5% 
- Nedvesség 17%

• Filetto
zsenge filédarabkák 
izommal, 
80% friss hússal, 5 
darab állótasakban
- Fehérje 28% 
- zsír 9% 
- Nedvesség 22%

• Käsos
húsos csemege 
ízletes sajttal 
65% friss hússal, 
- Fehérje 18% 
- zsír 22% 
- Nedvesség 26%

• Puppy-Sticks
növendék-
kutyáknak, sok friss 
hússal készült, 
- Fehérje 31%, 
- zsír 22%, 
- Nedvesség 27%

• Mini-Bits
friss csirkemellfilével 
és csirkemájjal, 
valamint friss sárga-
répával és spenóttal 
készült.
- fehérje 38%,
-  zsír 13%, 
- nedvesség 25%.

RINTI Extra
A kutya fajtájához illő rágcsálni való
Kíméletesen, levegőn szárított, nagyon ízletes és könnyen 
emészthető jutalomfalatok, húslisztek és szója nélkül.



RINTI Sensible 400g
allergia esetén – érzékeny kutyának – exkluzív fehérjefajtákkal

A válogatott húsfajták és nyersanyagok csökkentik az ételallergia kockázatát. A 
RINTI Sensible csak egyetlen fehérjeforrást/ húsfajtát tartalmaz. Nem tartalmaz 
több gabonát vagy zöldséget, mint ami a nevében szerepel.
Mivel az érzékeny kutyák válogatva esznek, nagyon fontos az ízletesség a jó 
elfogadottsághoz.

Marha és rizs: Kizárólag 
100% tiszta marhahús 
és fényezetlen rizs (nem 
rizsliszt). Különösen 
bárányhús- összetevőre 
érzékeny allergiára. 
Fehérje 8% - zsír 6% - 
Nedvesség 80%.

Csirke és burgonya: 
Kizárólag csirke (100%) 
burgonyadarabkákkal. 
Különösen olyan 
kutyáknak, amelyek 
csirkehúst képesek 
megemészteni, de 
gabonát nem. Fehérje 
7,5% - zsír 7% - 
Nedvesség 80%.

Csirke és rizs: Kizárólag 
100% csirkehús 
fényezetlen rizzsel (nem 
rizsliszt). 
Különösen könnyen 
emészthető. Fehérje 
7,5% - zsír 6,5% - 
Nedvesség 80%.

Tiszta bárány: 
Kizárólag bárány 
(100%), gabona vagy 
zöldség hozzáadása 
nélkül. Fehérje 8,5% 
- zsír 6% - Nedvesség 
81%.  

RINTI Filet 150g
aszpikban

A RINTI Filet aszpikban - Nagy filézett húsda-
rabok csirkéből, világos aszpikban, kiváló mi-
nőségű hozzávalókkal körítve, RINTI kímélő 
eljárással készítve.
Ez a húsétel nemcsak könnyen emészthető, 
hanem különleges ízélményt is nyújt a kutyá-
nak.

A RINTI Filet praktikus 150 g-os könnyen 
nyitható tasakban kapható. - Egyadagos 
ételként a kis ínyencek számára négy faj-
tában kapható.

szószban
- Fehérje 12% - zsír 3% - Nedvesség 80%.

aszpikban 
- Fehérje 14% - zsír 1% - Nedvesség 81%.

Csirke és 
ínyenctojás

Csirke és 
zöldség

Csirke és 
marha

Csirke és 
sonka

RINTI Kennerfleisch 800g

RINTI Kennerfleisch: húsétel, 
ahogy a kutya fajtájának megfelelő 
táplálkozásához szükséges.
A kutya természettől fogva húsevő, 
emésztőrendszere ennek megfelelő. A 
RINTI Kennerfleisch valódi húsdarabokat 
tartalmaz, nem tartalmaz nyesedéket, 
aromafokozót, húslisztet és gabonát, 
szóját és színezékeket sem, hanem 
húst lenolajjal és ballasztanyagokkal 
finomítva. 
Az omega zsírsavak egészséges aránya: 
Az egészséges táplálkozás érdekében 
az omega-3 és omega-6 telítetlen 
zsírsavak egyensúlya ajánlott. Az 
omega-6 megfelelő hozzáadása a Rinti 
esetében a hús összetevőkkel biztosítva 
van. A tudományos irányvonalaknak 
megfelelően az egészséges 
kutyatáplálékban az egyensúly 

biztosítása érdekében az olajokat ki kell 
egészíteni nagy mennyiségű omega-3 
zsírsavval. Ehhez különösen a lenolaj a 
legalkalmasabb.
A Junior fajtákat EpA (Eicosapentaen) és 
DhA (Docosahexaen) savakban gazdag 
lenolajjal dúsítottuk. Ezek többszörösen 
telítetlen omega-3 zsírsavak a 
kölyökkutyák egészséges fejlődése 
érdekében.
Ballasztanyagok: A tudományos 
felismerések szerint ballasztanyagok 
hozzáadása szükséges, amelyek 
jellemzői, hogy nem gabonák, hanem 
növényi melléktermékek. Ez segíti 
a könnyen emészthető húsételek 
emésztését különösen idősebb 
kutyáknál, és stabilizálja a kölyökkutyák 
érzékeny emésztőrendszerét is.

Marha Junior + csirke Baromfiszív Csirke

Bárány Tengeri hal Rénszarvas Sonka

RINTI Kennerfleisch 400g

Marha Csirkepacal Vadhús Bárány

Baromfiszív Sonka Senior Junior + csirke Junior + marha

Vadhús

A RINTI Feinest nagyon ízletes és könnyen emészthető teljes értékű eledel 
érzékeny kutyák számára is.
Csökkentett zsírtartalommal, ezért idős kutyák számára is megfelelő.
A megjelölt fajtákon kívül nem tartalmaz másféle húst.

A négyféle csirkés változat kizárólag egész csirkehús 
darabokkal készül.
Fehérje 10% - zsír 3,5% - Nedvesség 82%

A két bárányhúsos fajta kizárólag kiváló minőségű 
bárányhúst tartalmaz. 
Fehérje 9,5% - zsír 4,5% - Nedvesség 82%

Csirke és lazac

Csirke és zöldség Csirke és bárány Csirke és sonka

Bárány és 
sárgarépa

Bárány és 
burgonya

RINTI Feinest 150g
Különösen könnyen emészthető

RINTI Kennerfleisch 300g
Az aszpikos RINTI Kennerfleisch kímélő eljárással, nagy húsdarabokkal
készül. Rendkívül ízletes és hasznos teljes értékű táplálék.

A 300 g-os könnyen nyitható alutálka öt fajtában kapható:  
Marha - csirke - vadhús - bárány - baromfiszív
Fehérje 9% - zsír 7% - Nedvesség 80%

Baromfiszív

Marha

Csirke Bárány

A RINTI eledelválaszték valamennyi terméke garantáltan szója (növényi fehé-
rjekivonatok), színezékek, aromafokozók és tartósító anyagok nélkül készül.

Általános ízek: 
- Fehérje 9%-10%
- zsír 8%-9%
- Nedvesség 78%

pacal:
- Fehérje 9% 
- zsír 8,5% 
- Nedvesség 79,5%

Junior 
- Fehérje 10,5%
- zsír 7,5%
- Nedvesség 78%

Senior: 
- Fehérje  8% 
- zsír 5,5%
- Nedvesség 79%

A táplálék átállítása – Mire kell figyelni?

Az egyik táplálékról a másikra váltáskor átállási problémák adódhatnak. Különösen akkor, ha előtte 
a nehezebben emészthető szárazeledelt fogyasztotta, a kutya szervezete a könnyebben emészthető 
húsételre való átálláskor lágyabb széklettel reagálhat. Az ok gyakran a túl sok ballasztanyag, mindenek 
előtt a nehezen emészthető szénhidrátok, amelyeket éppen az olcsó szárazeledelek tartalmaznak 
nagy arányban.
Ezért a hozzátáplálást vagy átállást először kis mennyiségekkel, a meglévő táp közé keverve kell 
végrehajtani.
Kb. 25 g szárazeledel helyett adjon 100 g RINTI eledelt, és keverve adja a kutyának az étkezés során. Ezt 
a mennyiséget aztán 2-4 héten át folyamatosan növelje. A kutya emésztőrendszere így fokozatosan át 
tud állni az új húsételre.


