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Kedves kutyabarát!

Örülünk, hogy többet szeretne megtudni kutyája táplá-
lásáról. Reméljük, hogy ez a tájékoztató segít gyorsan 
megtalálni az Ön kutyájának megfelelő eledelt.
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A BEWI DOG® egy tradicionális 
német kutyaeledel márka, me- 
lyet a nyugat-Münsterland-i Bewi-
tal petfood GmbH & Co.KG gyárt. 
Számos sikeres sportkutyás és 
tenyésztő bízik a BEWI DOG®-
ban már 1984 óta. A BEWI DOG® 
megbízható minőséget és 
kiváló ár-érték arányt képvisel. 
A „BEWI“ márkanév Bernhard 
Wigger nevének kezdőbetűiből 
született, aki 1963-ban alapítot-
ta a családi vállalkozást és aki 
azóta is házi- és haszonállat táp-
lálék előállításával foglalkozik. 
Időközben a vállalat vezetését a 
második generáció, a fia, 
Dr. Jürgen Wigger és a lánya, 
Ulrike Petershagen vette át.
Ahhoz, hogy igazán jó kutyaele-
delt tudjunk előállítani, szeretnünk 

kell az állatokat. Ez a alapkövetel- 
mény mindenkivel szemben, aki 
a BEWITAL-nál dolgozik. Állator-
vosok és táplálkozási szakértők 
nap, mint nap dolgoznak azon, 
hogy kifejlesszék a legjobb recep-
túrákat. Ők felelnek az olyan 
értékes hozzávalók beszerzé-
séért, mint a baromfihús, hal, rizs, 
zsírok, ásványi anyagok és vita-
minok. Ezek az összetevők kivált-
képpen a környékbeli ellenőrzött 
üzemekből származnak. Az alap-
anyagokat beérkezése után, a 
saját laboratóriumunkban történő 
ellenőrzést követően, a recep-
túrának megfelelően összekever-
jük és gőz segítségével kíméle-
tesen feltárjuk, hogy az érzékeny 
tápanyagok és természetes ízek 
is megmaradjanak. 

Honnan származik a BEWI DOG® név?
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A BEWI DOG® kutyaeledelek szigorú és többszintű 
minőség-ellenőrzési rendszeren mennek keresztül, 
mielőtt elhagyják gyárunkat. A törvényi követel- 
ményeken kívül saját szabályokat vezettünk be, 
melyek garantálják, hogy minden alapanyagunk - a 
beszerzéstől a feldolgozáson át a csomagolásig - a 
legjobb minőségű legyen.

Hogy semmi ne kerülje el a figyelmünket ebben az össze- 
tett folyamatban, termékeinket a Rheinland-i TÜV 
minőségbiztosítási rendszerrel is ellenőríztetjük. A 
BEWI DOG® az első olyan kutyaeledel, mely aláve-

Hogyan ellenorizzük a 
BEWI DOG® minoségét?
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ti magát egy független szervezet által végzett szigorú 
minőség-ellenőrzési rendszernek. A TÜV Rheinland 
minőségbiztosítási rendszer technikai ellenőrzési mód-
szerei évtizedek óta világszerte elismertek. Az élelmiszer 
ágazatban is egy pártatlan ellenőrző hatósággá fejlődött 
a TÜV, sok független laboratóriummal, ahol tudósok és 
élelmezési szakértők garantálják a holnap termékeinek 
biztonságát. A BEWI DOG® kutyaeledel három vizsgálati 
fázison megy keresztül a TÜV Rheinland-nél:

1. Tápanyag vizsgálat 
A TÜV Rheinland a tápanyag vizsgálatokat független 
laboratóriumokban végezteti. Az elemzés eredményeit 
aztán összehasonlítják az ide tartozó táplálkozási irány-
elvekkel (FEDIAF, 2013). Az összehasonlítás kritériumait 
a kölyök, növendék és kifejlett kutyák táplálási javaslatai 
határozzák meg.

2. Deklaráció ellenőzés
A TÜV Rheinland független szakértői 

Győzödjön meg Ön is TÜV 
Rheinland minőségbiztosítás 
szigorú előírásairól!

*FEDIAF = European pet food industry federation

Ellenőrzött tápanyag tartalom - Ellenőrzött deklaráció - Káros anyag vizsgálat
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ellenőrzik a termék deklarációját. A csomagoláson feltüntetett táp- 
anyag összetételt összevetik a független laboratóriumok vizsgála-
ti eredményeivel. Ez garantálja, hogy a kutyaeledelünk valóban azt 
tartalmazza, amit a csomagolására írtak. A TÜV azt is ellenőrzi, hogy 
a gyártó teljesíti-e a takarmányok feliratozására vonatkozó törvényi 
előírásokat (EU 767-2009).

3. Káros anyag ellenőrzés
A vizsgálatokat független laboratóriumokban végzik, pl. dioxinokat, 
növényvédőszer-maradványokat, aflatoxinokat és nehézfémeket 
keresve. A mérési technikák kifinomultságának köszönhetően például 
50 tonna búzában akár egy rozsszem is megtalálható.

A TÜV Rheinland által kiadott tanúsítvány lehetőséget biztosít a 
vásárlóknak, hogy egy QR-kódnak köszönhetően információhoz jus-
sanak az interneten keresztül. A BEWI DOG® három különböző QR 
kódot használ, mely a kölyök , növendék és kifejlett kutyák tápanyag 
szükségletének vizsgálatát támasztja alá.
Ezáltal a BEWI DOG® a TÜV-fel együtműködve a termékbiztonság 
egy új dimenzióját hozta létre, mely napjaink minden felelős kutya tar-
tójának elvárása.



növényi 
fehérje

állati fehérje
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%

Fehérjeforrások

Milyen húsokat használunk a 
BEWI DOG®-hoz?

Minden húskészítmény kizárólag emberi fo- 
gyasztásra is alkalmasnak minősített állatok-
ból származik. Mint a farkas, a házi kutyánk 
is jobban tudja hasznosítani az állati eredetű 
fehérjéket. Minden BEWI DOG® termék cso-
magolásán egyértelműen fel van tüntet-
ve, hogy az összfehérjéből mennyi az állati 
eredetű fehérje.
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Egy kiegyensúlyozott tápanyag ellátás mellett a védekező 
mechanizmus optimális működéséhez szükség van az 
immunrendszer folyamatos edzésére. A kifejlett kutyák a sza-
badban és a kifutókban a különböző kórokozókkal való talál-
kozásnak köszönhetően folyamatosan edzésben tartják az 
immunrendszerüket. Így például ismert, hogy a föld túrása 
közben különböző gomba összetevők a szervezetbe kerül-
ve közvetlenül serkentik a kutyák immunrendszerét. Ezek az 
összetevők, a β-glükánok, megtalálhatók a Saccharomyves 
cerevisiae gombafaj (sörélesztő) sejtfalában is. Míg a kölyök 
és növendék kutyáknak nem fejlődik ki teljesen az immun-

Elonyök minden receptúrában
Minden receptúránkban a FEDIAF intézmény a kutyák ki-
egyenúlyozott táplálására kiadott irányszámainak figyelem-
bevétele mellett felhasználunk még a kutyák jó életérzésé-
re befolyással bíró, vitalitásra ható komponenseket is, mint pl. 
sörélesztő és a lecithin értékes alkotóelemei.

A sörélesztőből
szármzó 

ß-glükán erősíti 
az immunrendszert.



A sörélesztőből 
származó MOS 
támogatja a bélflórát.
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Az állati fehérje sokkal magasabb biológia értékkel bír a kutyák 
számára, mint a növényi fehérjék.  A kiváló minőségű fehér-
jetartalom különösen fontos az izomfejlődés során. Emiatt 
BEWI DOG® receptútáinkban nem használunk növényi fehér-
je koncentrátumot, mint pl. szójafehérje. Ehelyett előnyben 
részesítjük a magas állati eredetű fehérje tartalmat. Ezt vala-
mennyi termékünkön az állati fehérje tartalom feltüntetésével 
dokumentáljuk. 

Elonyök minden receptúrában

Az általános vitalitás szempontjából a megfelelő bélflóra nem-
csak az embereknél, hanem a kutyáknál is egy fontos tényező. 
Erre vonatkozóan bizonyos ballasztanyagok a táplálékban való 
megfelelő mennyisége fontos szerepet játszik. A sörélesztő 
sejtfalának speciális összetevője, a mannán-oligoszacharid 
(MOS) pozitív hatással van a bélflórára. A MOS a vastagbél-

rendszere, addig különösen fontos számukra a szervezet 
védekezésének stimulálása.  
A β-glükán segít áthidalni az elválasztás során az immun-
hiányos időszakot. 

Az magas állati 
fehérjetarlom 
segíti az izomfelépítést.



Nem tartalmaz 
búzát
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Minden kutyatulajdonos számára fontos kritérium, hogy 
kutyájának egészséges bőre és selymes szőrzete legyen. Jog-
gal mondják, hogy a bőr és a szőrzet állapota a kutya egészsé-
gét tükrözi. A bőr irritációk, mint pl. a viszketés, és a fénytelen 
szőrzet gyakran az optimálistól eltérő tápanyag ellátás jelei. 
A sörélesztő gazdag természetes tápanyagokban és hatóa-
nyagokban (mint pl. természetes B-vitamin és nyomelemek), 
melyek jótékony hatással vannak a kutya bőrére és szőrzetére. 
Tapasztalt kutyatenyésztők évtizedek óta nagyra értékelik 
hatását. Az ehhez adott lecithin szintén támogatja a fényes 
szőrzetet és segíti a létfontosságú zsírsavak és zsírban oldódó 
vitaminok hasznosulását a bélben. 

Néhány kutyánál a gabona összeférhetetlenségi reakci-
ót vagy emésztési problémát idéz elő. Állatorvosi vizsgála-
tok kimutatták, hogy más gabonákhoz képest a búza esetén 
gyakrabban lépnek fel ilyen reakciók. Ezért tudatosan kerül-
jük a búza használatát a legtöbb BEWI DOG® termékünk 
összetételében.

ben átalakul és célirányosan segíti a jótékony bélbaktériumok, 
mint pl. a tejsav baktérium működését. Ráadásul a MOS egy-
fajta biofilmet hoz létre a bél nyálkahártyáján. Ezáltal csökken 
az esélye annak, hogy a káros bélbaktériumok hozzákapcso-
lódjanak a bélnyálkahártyához és ott gyulladást idézzenek elő 
(pl. hasmenés). 

Sörélesztővel 
és lecitinnel 
támogatja a 

bőrt és a szőrzetet



 

 Termékeink Németországban készülnek.

 Szigorú ellenőrzések biztosítják 

 az egyenletes minőséget.

 Minden húskészítmény kizárólag 

 emberi fogyasztásra is alkalmasnak  

 minősített állatokból származik.

 Nem használunk mesterséges színező-,  

 ízfokozó vagy tartósítószereket.

 Nem használunk szóját a rceptúráinkban.

 Nem végzünk állatkísérleteket.

 TÜV minőségbiztosítással

Termékgarancia

Ellenőrzött tápanyag tartalom - Ellenőrzött deklaráció - Káros anyag vizsgálat
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Kölyöktej

tej és tejtermékek; olajok és 
zsírok; növényi eredetű mellékter-
mékek; ásványi anyagok

A kölykök életének első néhány hete meghatározó 
jelentőségű a későbbi fejlődés szempontjából.

• Ásványi anyagokban gazdag
• Öszetétele hasonló a természetes  
 kutyatej összetételéhez
• Megelőzi a kölykök hiánybeteg- 
 ségeit (vitaminok, ásványi anyagok)

Kölyöktej
0,5 kg, 2,5 kg

Összetétel:

Anya nélküli felnevelésre és a 

kölykök táplálékának kiegészíté-

seként kevés anyatej esetén

Etetési javaslat
Napi eledel mennyiség (gr)

A kölykök napi szükséglete 
hozzávetőlegesen 15 g BEWI DOG® 
kölyöktej ital 100 g testtömeg g-onként 
( = 1 kg testtömeghez 150 g kölyöktej). 
BEWI DOG® kölyöktejet keverjen össze 
meleg vízzel (60° C) 1:2 arányban (pl. 
50 g BEWI DOG kölyöktej plusz 100 g 
víz = 150 g kölyöktej táplálék). A port 
adja a vízhez! (ne fordítva) Etetése 
kezdetben naponta 5-6 alkalommal, 
későbbiekben naponta 3-szor javasolt.

A BEWI-DOG® kölyöktej ideális 
start az életre, az elso napokban.



Elválasztás

Immunitáshiányos időszak

Anyatejből szár-
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megfelelően!
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Kölyöktej
Kölyöktej

Immunrendszer állapota

Növekedés menete



baromfihúsban gazdag

% %
30 18
fehérje zsír
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Valamennyi kutyafajta kölykeinek 4 hónapos 

életkorig és egyben a kis- és közepes testu 

kutyafajták növendékkori felnevelésére is

puppy
• Állati fehérje részaránya az 

össz-fehérjemennyiségben: 80 %
• A szósz-effektusnak köszönhetően a kölykök 

könnyebben megszokják a szilárd táplálékot.
• A sörélesztő sejtfalából kinyert ß-glükán erősíti az 

immunrendszert, ezáltal segít áthidalni a szoptatás és a 
kölyök saját, jól működő védelmi rendszerének kiala-
kulása közti immunhiányos időszakot.

• Magas állati fehérje tartalmával támo-
gatja az izomképződést

• A kontrollált növekedéshez és egész-
séges csontozat kialakulásához 
szükséges ásványi anyag tartalom.

• A baromfi és hal magas arányának 
köszönhetően könnyen emészhető.

• Sörélesztővel és lecitinnel támogatja 
a bőrt és a szőrzetet

• A sörélesztő sejtfalából származó 
mannán-oligoszacharid (MOS) elősegíti 
az egészséges bélműködést és hozzájárul a jobb 
ellenállóképességhez. puppy 800  g, 3 kg, 12,5 kg

Elonyök:



növényi 
fehérje

állati fehérje

20

80
%

Fehérjeforrások

Nem tartalmaz 
búzát

A sörélesztőből
szármzó 

ß-glükán erősíti 
az immunrendszert.
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kölyökkutyák

baromfihúsliszt (30 %); kukorica; rizs; 
heringliszt (6 %); baromfizsír; növényi 
olaj (pálma, kókuszdió); cukormentes 
szárított répaszelet; szárított tojás; 
szárított sörélesztő (2,5 %); szárított 
szentjánoskenyér-hüvely; hidrolizált 
baromfimáj; nátrium-klorid; dikalcium-
foszfát; kálium-klorid

Termékgarancia
 Nem tartalmaz búzát.
 Nem tartalmaz szóját.
 Mesterséges színező-, 

ízfokozó vagy tartósítószer 
nélkül készült.

 Természetes antioxidánsok 

Összetétel:

Ellenőrzött tápanyag tartalom - Ellenőrzött deklaráció - Káros anyag vizsgálat
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fehérje zsír

16

Elonyök:
• Állati fehérje részaránya az össz-fehérjemennyi-

ségben: 80 %
• Magas állati fehérje tartalmával támogatja az 

izomképződést
• Csökkentett energia bevitel (zsírtartalom 14%) és a 

kontrollált növekedéshez és egészséges 
csontozat kialakulásához szükséges 
ásványi anyag tartalom

• A baromfi és hal magas arányának 
köszönhetően könnyen emészhető.

• Sörélesztővel és lecitinnel támogatja a 
bőrt és a szőrzetet

• A sörélesztő sejtfalából származó 
mannán-oligoszacharid (MOS) elősegíti 
az egészséges bélműködést és 
hozzájárul a jobb ellenállóképességhez.

• A sörélesztő sejtfalából származó β-glükán erősíti 
kutyája ellenállóképességét.

Nagytestu kutyafajták növendékeinek 

felnevelésére kb. 4 hónapos kortól

junior

junIOr 800 g, 3 kg, 12,5 kg, 25 kg

baromfihúsban gazdag



növényi 
fehérje

állati fehérje

20 

80
%

Fehérjeforrások

 Nem tartalmaz búzát.
 Nem tartalmaz szóját.
 Mesterséges színező-, 

ízfokozó vagy tartósítószer 
nélkül készült.

 Természetes antioxidánsok 

Nem tartalmaz 
búzát

A sörélesztőből
szármzó 

ß-glükán erősíti 
az immunrendszert.
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Termékgarancia Összetétel: 

növendék kutyák számára

baromfihúsliszt (26,0 %); kukorica; 
árpa; kukoricatakarmányliszt; hering-
liszt (5 %); rizs; baromfizsír; növényi 
olaj (pálma, kókuszdió); cukormentes 
szárított répaszelet; szárított sörélesztő 
(2,5 %); szárított tojás; szárított szent-
jánoskenyér-hüvely; hidrolizált barom-
fimáj; nátrium-klorid; kálium-klorid

Ellenőrzött tápanyag tartalom - Ellenőrzött deklaráció - Káros anyag vizsgálat
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• Állati fehérje részaránya az össz-
fehérjemennyiségben: 60 %

• Sörélesztővel és lecitinnel támo-
gatja a bőrt és a szőrzetet

• A sörélesztő sejtfalából szár-
mazó mannán-oligoszacharid 
(MOS) elősegíti az egészséges 
bélműködést és hozzájárul a jobb 
ellenállóképességhez.

• Könnyen emészthető rizzsel.
• Mérsékelt energia tartalom (zsír-

tartalom 8,0%)
• Mérsékelt fehérje tartalom (21%) 

segíti a veséket 

balance
Kifejlett, kevésbé aktív vagy túlsúlyos kutyák számára

BAlAncE 800  g, 3 kg, 12,5 kg

Elonyök:



növényi 
fehérje

állati fehérje

40

60
%

Fehérjeforrások

Nem tartalmaz 
búzát

 Nem tartalmaz búzát.
 Nem tartalmaz szóját.
 Mesterséges színező-, 

ízfokozó vagy tartósítószer 
nélkül készült.

 Természetes antioxidánsok 

A sörélesztőből 
származó MOS 
támogatja a bélflórát.
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Termékgarancia Összetétel: 
kukorica; kukoricatakarmányliszt; hús-
liszt; árpa; baromfihúsliszt; rizs (6 %); 
töpörtyű, szárított; szárított sörélesztő 
(2,5 %); baromfizsír; növényi olaj 
(pálma, kókuszdió); cukormentes 
szárított répaszelet; hidrolizált barom-
fimáj; nátrium-klorid; kálium-klorid

Ellenőrzött tápanyag tartalom - Ellenőrzött deklaráció - Káros anyag vizsgálat

kifejlett, kevésbé aktív vagy idose
bb
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23,5 11
fehérje zsír
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• Állati fehérje részaránya az össz-fehérjemennyi-
ségben (fehérje-mennyiségben): 70 %

• Sörélesztővel és lecitinnel támogatja a bőrt és a 
szőrzetet

• A sörélesztő sejtfalából szár-
mazó mannán-oligoszacharid 
(MOS) elősegíti az egészséges 
bélműködést és hozzájárul a jobb 
ellenállóképességhez.

• A magas baromfihús tartalomnak 
köszönhetően könnyen emészthető

• Optimális fehérje és energia arány 
(fehérje tartalom 23,5%, zsírtarta-
lom 11%) normál aktivitási szinthez

Kifejlett, normál aktivitású kutyák számárabasic
baromfihúsban gazdag

BAsIc 800 g, 3 kg, 12,5 kg, 25 kg

Elonyök:



növényi 
fehérje

állati fehérje

30

70
%

Fehérjeforrások

Nem tartalmaz 
búzát

Sörélesztővel 
és lecitinnel 
támogatja a 

bőrt és a szőrzetet

21

Termékgarancia

kifejlett, normál aktivitás

Összetétel: 
kukorica; baromfihúsliszt (18 %); 
kukoricatakarmányliszt; árpa; hús-
liszt; cukormentes szárított répaszelet; 
szárított sörélesztő (2,5 %); baromfi- 
zsír; növényi olaj (pálma, kókuszdió); 
heringliszt; hidrolizált baromfimáj; 
nátrium-klorid; kálium-klorid

Ellenőrzött tápanyag tartalom - Ellenőrzött deklaráció - Káros anyag vizsgálat

 Nem tartalmaz búzát.
 Nem tartalmaz szóját.
 Mesterséges színező-, 

ízfokozó vagy tartósítószer 
nélkül készült.

 Természetes antioxidánsok 



% %
24 10
fehérje zsír

22

• Állati fehérje részaránya az össz-
fehérjemennyiségben: 70 %

• Sörélesztővel és lecitinnel támo-
gatja a bőrt és a szőrzetet

• Optimális fehérje és energia arány 
(fehérje tartalom 24%, zsírtartalom 
10%) normál aktivitási szinthez 

Kifejlett, normál aktivitású 

kutyák számára

BAsIc mEnu 800 g, 3 kg, 12,5 kg, 25 kg

rizzsel

basic menu
Elonyök:



növényi 
fehérje

állati fehérje

30

70
%

Fehérjeforrások

Sörélesztővel 
és lecitinnel 
támogatja a 

bőrt és a szőrzetet

23

Összetétel:Termékgarancia
 Nem tartalmaz szóját.
 Mesterséges színező-, 

ízfokozó vagy tartósítószer 
nélkül készült.

 Természetes antioxidánsok

kifejlett, normál aktivitás

kukoricapehely; töpörtyű, szárított 
(13 %); búza; húsliszt; kukoricatakarmány-
liszt; búza, expandált; extrudált rizs 
(4,5 %); növényi olaj (pálma, kókusz-
dió); baromfihúsliszt; szárított sörélesztő 
(2,5 %); zöldség, extrudált; baromfi-
zsír; cukormentes szárított répaszelet; 
hidrolizált baromfimáj; heringliszt; árpa; 
dikalcium-foszfát; nátrium-klorid; szárított 
tojás; szárított szentjánoskenyér-hüvely; 
kalcium-karbonát; kálium-klorid

Ellenőrzött tápanyag tartalom - Ellenőrzött deklaráció - Káros anyag vizsgálat



% %
26 16
fehérje zsír

24

• Állati fehérje részaránya az össz-fehérjemennyi-
ségben (fehérje-mennyiségben): 75 %

• Magas állati fehérje tartalmával támo-
gatja az izomképződést

• A baromfi és hal magas arányának 
köszönhetően könnyen emészhető.

• Sörélesztővel és lecitinnel támogatja a 
bőrt és a szőrzetet

• A sörélesztő sejtfalából származó 
mannán-oligoszacharid (MOS) 
elősegíti az egészséges bélműködést 
és hozzájárul a jobb ellenállóképes-
séghez.

• Megnövelt energia tartalom  
(zsírtartalom: 16 %) 

Kifejlett, aktív kutyák számárasport

spOrt 800 g, 12,5 kg, 25 kg

baromfihúsban gazdag

Elonyök:



növényi 
fehérje

állati fehérje

25

75
%

Fehérjeforrások

 Nem tartalmaz búzát.
 Nem tartalmaz szóját.
 Mesterséges színező-, 

ízfokozó vagy tartósítószer 
nélkül készült.

 Természetes antioxidánsok 

Nem tartalmaz 
búzát

Az magas állati 
fehérjetarlom 
segíti az izomfelépítést.

25

Összetétel: Termékgarancia

kifejlett, aktív

baromfihúsliszt (26 %); kukorica; árpa; 
kukoricatakarmányliszt; heringliszt 
(5 %); baromfizsír; növényi olaj (pálma, 
kókuszdió); szárított sörélesztő 
(2,5 %); szárított szentjánoskenyér-
hüvely; cukormentes szárított répa-
szelet; hidrolizált baromfimáj; nátrium-
klorid; kálium-klorid

Ellenőrzött tápanyag tartalom - Ellenőrzött deklaráció - Káros anyag vizsgálat
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% %
30 20
fehérje zsír

baromfihúsban gazdag

• Állati fehérje részaránya az össz-fehérjemennyi-
ségben (fehérje-mennyiségben): 85 %

• Magas állati fehérje tartalmával támo-
gatja az izomképződést

• A baromfi és hal magas arányának 
köszönhetően könnyen emészhető.

• Sörélesztővel és lecitinnel támogatja a 
bőrt és a szőrzetet

• A sörélesztő sejtfalából szárma-
zó mannán-oligoszacharid (MOS) 
elősegíti az egészséges bélműködést 
és hozzájárul a jobb ellenállóképes-
séghez.

• Optimális fehérje és energia arány 
(fehérje tartalom 30%, zsírtartalom 20%) 
nagy igénybevételhez 

Különösen aktív, kifejlett kutyák számáraH-energy

H-EnErGy 800 g, 12,5 kg, 25 kg

Elonyök:
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növényi 
fehérje

állati fehérje

15

85
%

Fehérjeforrások

Termékgarancia Összetétel: 

baromfihúsliszt (30 %); kukorica; 
baromfizsír; növényi olaj (pálma, 
kókuszdió); heringliszt (6 %); rizs; 
árpa; cukormentes szárított répaszelet; 
szárított sörélesztő (2,5 %); szárított 
tojás; szárított szentjánoskenyér-
hüvely; hidrolizált baromfimáj; nátrium-
klorid; kálium-klorid

kifejlett, különösen nagy igénybevé
tel

Ellenőrzött tápanyag tartalom - Ellenőrzött deklaráció - Káros anyag vizsgálat

 Nem tartalmaz búzát.
 Nem tartalmaz szóját.
 Mesterséges színező-, 

ízfokozó vagy tartósítószer 
nélkül készült.

 Természetes antioxidánsok 

Nem tartalmaz 
búzát

Az magas állati 
fehérjetarlom 
segíti az izomfelépítést.



% %
25
fehérje zsír

14,5

28 mInI sensitive 800  g, 3 kg, 12,5 kg

báránnyal és 
kölessel

• Állati fehérje részaránya az össz-fehérje-
mennyiségben: 75 %

• A bárányhúsnak és kölesnek 
köszönhetően könnyen 
emészthető.

• Sörélesztővel és lecitinnel támo-
gatja a bőrt és a szőrzetet

• A sörélesztő sejtfalából szár-
mazó mannán-oligoszacharid 
(MOS) elősegíti az egészséges 
bélműködést és hozzájárul a 
jobb ellenállóképességhez.

minisensitive
Kifejlett kis- és közepes testu kutyák számára

Elonyök:



növényi 
fehérje

állati fehérje

25

75
%

Fehérjeforrások

Nem tartalmaz 
búzát 

és glutént

Sörélesztővel 
és lecitinnel 
támogatja a 

bőrt és a szőrzetet

29

Termékgarancia

kifejlett, kis- és közepes testu 
fajták

Összetétel: 

baromfihúsliszt (25 %); kukorica; rizs; 
kukoricatakarmányliszt; bárányhús-
liszt (5 %); köles (5 %); baromfizsír; 
növényi olaj (pálma, kókuszdió); 
szárított sörélesztő (2,5 %); szárított 
szentjánoskenyér-hüvely; cukormentes 
szárított répaszelet; szárított tojás; 
hidrolizált baromfimáj; nátrium-klorid; 
kálium-klorid

Kifejlett kis- és közepes testu kutyák számára

Ellenőrzött tápanyag tartalom - Ellenőrzött deklaráció - Káros anyag vizsgálat

 Nem tartalmaz búzát.
 Nem tartalmaz szóját.
 Mesterséges színező-, 

ízfokozó vagy tartósítószer 
nélkül készült.

 Természetes antioxidánsok 



% %
22
fehérje zsír

11,5

30 lAmB & rIcE 800  g, 3 kg, 12,5 kg

• Állati fehérje részaránya az össz-fehérje-
mennyiségben: 70 %

• Könnyen emészthető báránnyal és 
rizzsel

• A sörélesztő, lecithin és lenmag, 
mint az Omega-3 zsírsavak forrá-
sa segíti a bőrt és a szőrzetet

• A sörélesztő sejtfalából szár-
mazó mannán-oligoszacharid 
(MOS) elősegíti az egészséges 
bélműködést és hozzájárul a 
jobb ellenállóképességhez.

lamb & rice
Érzékeny gyomrú, kifejlett kutyák számára

lenmagot, mint Omega-3
zsírsav forrást tartalmaz

Elonyök:



növényi 
fehérje

állati fehérje

30

70
%

Fehérjeforrások

 Nem tartalmaz búzát.
 Nem tartalmaz szóját.
 Mesterséges színező-, 

ízfokozó vagy tartósítószer 
nélkül készült.

 Természetes antioxidánsok 

Nem tartalmaz 
búzát

Sörélesztővel 
és lecitinnel 
támogatja a 

bőrt és a szőrzetet

31

Termékgarancia

kifejlett, érzékeny

Összetétel: 
baromfihúsliszt (19 %); kukorica; kuko-
ricatakarmányliszt; árpa; rizs 
(8 %); bárányhúsliszt (6 %); szárított 
sörélesztő (2,5 %); baromfizsír; 
növényi olaj (pálma, kókuszdió); 
cukormentes szárított répaszelet; 
lenmag (1,1 %); hidrolizált baromfimáj; 
nátrium-klorid; kálium-klorid

Ellenőrzött tápanyag tartalom - Ellenőrzött deklaráció - Káros anyag vizsgálat



% %
11
fehérje zsír

2,5

32 flAKEs 2,5 kg, 7,5 kg

• Gabonapelyhek állati fehérje nélkül
• Könnyen emészthető a puffasztott 

gabona- és zöldségpelyheknek 
köszönhetően.

flakes
A friss hús, illetve a konzerves 

etetés kiegészítéseként

Elonyök:



növényi fehérje

Fehérjeforrások

100A bélflórát 
ballasztanyagokkal 

erősíti

33

Összetétel: 
Termékgarancia

 Nem tartalmaz szóját.
 Mesterséges színező-, 

ízfokozó vagy tartósítószer 
nélkül készült.

kukoricapehely; búza, expandált; zöld-
ségpehely (8 %); tészta; rizs, expan-
dált; növényi olaj (pálma, kókuszdió)

A friss hús, illetve

a konzerves etetés kiegészítéseké
nt



1 2 3 4 5 6 7 8

puppy/junior

junior

junior

puppy

puppy

puppy

puppy

puppy

Kö
ly

ök
te

j

Welpen 
bis 4. Monat puppy puppy puppy puppy puppy

Junghunde
ab 4. Monat

puppy 
(bis ca 9. Monat)

puppy 
(bis ca 12. Monat)

puppy/ 
junior
(ab ca 12. Monat)

Alacsony aktivitási 
szinthez (idősebb 
kutyáknak)

balance balance balance balance balance

Normál 
aktivitású 
kutyáknak

basic
basic menu
lamb&rice

basic
basic menu
lamb&rice

basic
basic menu
lamb&rice

Aktív 
kutyák 
számára

sport sport sport
Nagyon aktív 
kutyáknak/
szoptatós 
szukáknak

h-energy h-energy h-energy h-energy h-energy

Ergänzung 
Frischfleisch /
Dosenfleisch

flakes flakes flakes flakes flakes

Welpen 
bis 4. Monat puppy puppy puppy puppy puppy

Junghunde
ab 4. Monat

puppy 
(bis ca 9. Monat)

puppy 
(bis ca 12. Monat)

puppy/ 
junior
(ab ca 12. Monat)

geringe 
Aktivität /
Senior

balance balance balance balance balance

normal aktive 
Hunde mini mini

basic
basic menu
lamb rice

basic
basic menu
lamb rice

basic
basic menu
lamb rice

aktive Hunde mini mini sport sport sport

h-energy h-energy h-energy h-energy h-energy

kiegészítő a 
friss hús/kon-
zerv hús mellé

flakes flakes flakes flakes flakes
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Etetési útmutató
ki

fe
jle

tt
 k

ut
yá

k
kö

ly
ök

 é
s 

nö
ve

nd
ék

 k
ut

yá
k

milyen súlyú lesz 
az Ön kutyája?

mennyi idos az ön kutyája? (Életkor hónapokban kifejezve)

Törpefajták
5 kg-ig*

Kistestu fajták
5 –15 kg*

Közepes testu 
fajták
15 – 25 kg*

Nagytestu 
fajták
25 – 50 kg*

Óriás fajták
50 kg felett*

(9 hónapos korig)

(12 hónapos korig)

(12 hónapos korig)

(15 hónapos korig)

(18 hónapos korig)

Törpefajták Kistestu fajták

ki
eg

és
zí

to



9 10 11 12 13 14 15 16 17

Welpen 
bis 4. Monat puppy puppy puppy puppy puppy

Junghunde
ab 4. Monat

puppy 
(bis ca 9. Monat)

puppy 
(bis ca 12. Monat)

puppy/ 
junior
(ab ca 12. Monat)

Alacsony aktivitási 
szinthez (idősebb 
kutyáknak)

balance balance balance balance balance

Normál 
aktivitású 
kutyáknak

basic
basic menu
lamb&rice

basic
basic menu
lamb&rice

basic
basic menu
lamb&rice

Aktív 
kutyák 
számára

sport sport sport
Nagyon aktív 
kutyáknak/
szoptatós 
szukáknak

h-energy h-energy h-energy h-energy h-energy

Ergänzung 
Frischfleisch /
Dosenfleisch

flakes flakes flakes flakes flakes

Welpen 
bis 4. Monat puppy puppy puppy puppy puppy

Junghunde
ab 4. Monat

puppy 
(bis ca 9. Monat)

puppy 
(bis ca 12. Monat)

puppy/ 
junior
(ab ca 12. Monat)

geringe 
Aktivität /
Senior

balance balance balance balance balance

normal aktive 
Hunde mini mini

basic
basic menu
lamb rice

basic
basic menu
lamb rice

basic
basic menu
lamb rice

aktive Hunde mini mini sport sport sport

h-energy h-energy h-energy h-energy h-energy

kiegészítő a 
friss hús/kon-
zerv hús mellé

flakes flakes flakes flakes flakes
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Etetési útmutató

(12 hónapos korig)

Közepes testű fajták Nagytestű fajták Óriás fajták



3 – 5 kg* 5 – 15 kg* 15 – 25 kg* 25 – 35 kg* 35 – 50 kg* 50 – 80 kg*

2 60 – 90 g 90 – 185 g 185 – 240 g 240 – 360 g 360 – 410 g 410 – 445 g

3 70 – 100 g 100 – 225 g 225 – 315 g 315 – 390 g 390 – 460 g 460 – 660 g

4 70 – 105 g 105 – 235 g 235 – 340 g** 340 – 425 g** 425 – 525 g** 525 – 750 g**

5 – 6 70 – 105 g 105 – 240 g (junior) (junior) (junior) (junior)

6 – 12 70 – 100 g 100 – 235 g (junior) (junior) (junior) (junior)

15 – 25 kg* 25 – 35 kg* 35 – 50 kg* 50 – 80 kg*

< 4 (puppy)** (puppy)** (puppy)** (puppy)**

4 250 – 360 g 360 – 450 g 450 – 560 g 560 – 740 g

5 – 6 260 – 370 g 370 – 470 g 470 – 615 g 615 – 875 g

6 – 12 245 – 360 g 360 – 480 g 480 – 630 g 630 – 890 g

> 12  – 360 – 465 g 465 – 610 g 610 – 785 g

3 kg* 70 g

5 kg* 100 g

10 kg* 170 g

15 kg* 230 g

20 kg* 280 g

25 kg* 330 g

35 kg* 430 g

50 kg* 560 g

65 kg* 680 g

80 kg* 800 g

3 kg* 65 g

5 kg* 95 g

10 kg* 160 g

15 kg* 210 g

20 kg* 260 g

25 kg* 310 g

35 kg* 400 g

50 kg* 520 g

65 kg* 640 g

80 kg* 740 g

36

Napi eledel mennyiség (gr)
EtEtÉsI jAvAslAt

**A 4. hónapban ajánlatos lassan átállni a BEWI DOG® junior-ra. A különböző fajták kölykeinek egyedi 
különbözőségéből adódóan a megadott mennyiség +/-20 %-kal is eltérhet.

**Kölyköknek , 4 hónapos korig a BEWI DOG® puppy ajánlott. A különböző fajták növendékeinek 
egyedi különbözőségéből adódóan a megadott mennyiség +/-20 %-kal is eltérhet.

* Kifejlett kori testsúly

puppy

junior

BAlAncE basic

Életkor 
hónapokban 
kifejezve

Életkor 
hónapokban 
kifejezve



3 kg* 65 g

5 kg* 95 g

10 kg* 160 g

15 kg* 220 g

20 kg* 270 g

3 kg* 60 g 75 g

5 kg* 90 g 130 g

10 kg* 150 g 215 g

15 kg* 200 g 290 g

20 kg* 250 g 360 g

25 kg* 300 g 430 g

35 kg* 380 g 550 g

50 kg* 500 g 720 g

65 kg* 600 g 890 g

80 kg* 700 g 1040 g

25 kg* 320 g

35 kg* 410 g

50 kg* 530 g

65 kg* 650 g

80 kg* 760 g

3 kg* 60 g

5 kg* 90 g

10 kg* 150 g

3 kg* 65 g

5 kg* 95 g

10 kg* 160 g

15 kg* 210 g

20 kg* 260 g

3 kg* 60 g 90 g

5 kg* 80 g 150 g

10 kg* 140 g 250 g

15 kg* 190 g 345 g

20 kg* 230 g 425 g

3 kg* 35 g 50 g

5 kg* 60 g 120 g

10 kg* 100 g 200 g

15 kg* 130 g 300 g

20 kg* 170 g 360 g

25 kg* 270 g 500 g

35 kg* 350 g 650 g

50 kg* 460 g 850 g

65 kg* 650 g 1200 g

80 kg* 700 g 1300 g

25 kg* 200 g 420 g

35 kg* 250 g 570 g

50 kg* 330 g 720 g

65 kg* 400 g 900 g

80 kg* 480 g 1000 g

15 kg* 200 g

20 kg* 250 g

25 kg* 300 g

25 kg* 310 g

35 kg* 400 g

50 kg* 520 g

65 kg* 640 g

80 kg* 740 g
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EtEtÉsI jAvAslAt

normál

flakes

normál

flakes

nagyon 
aktív

hús hús

nagyon 
aktív

BAsIc mEnu

lamb & rice

spOrt

H-EnErGy

flAKEs

normál normálaktív aktív
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• Húsgolyócskák szaftos 
zselében

• Legkiválóbb húské-
szítmények, garantáltan 
élelmiszer minőségnek 
megfelelő állatoktól

• nem tartalmaz színező 
és konzerválószereket, 
sem szóját

• Értékes vitaminokban 
gazdag

… A konzerves eledelek ízletes 
kiegészítői a száraz eledelek-
nek. Keverhetőek a BEWI 
DOG® flakes pehelymixhez, 
vagy önállóan etethetőek. 
A BEWI DOG® konzerveket 
magas színhústartalmuk miatt 
a legválogatósabb kutyák is 
szívesen fogyasztják.  
A nyersanyagok 
Németországból származnak, 

és emberi fogyasztásra 
alkalmas minőségűek.  
A tisztasági követelmények 
pontosan olyan szigorúak, mint 
az emberi fogyasztásra szánt 
készítményeknél.

KOnzErvEs- És AlutAsAKOs ElEDElE
K

mAXi pOrtiOn

1200 G
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• Színhús
• Vitaminnal, ásványi anya-

gokkal és nyomelemekkel
• Legkiválóbb húskészítmé-

nyek, garantáltan élelmi-
szer minőségnek megfelelő 
állatoktól

• Rendkívül jól etethető a 
többféle egyedi ízkombiná-
ció miatt

• nem tartalmaz színező és 
konzerválószereket, sem 
szóját

Praktikus 
tépőzáras csoma-

golás

KOnzErvEs- És AlutAsAKOs ElEDElE
K

KOnzErvEs- És AlutAsAKOs ElEDElE
K

mEAt sElEctiOn

800 G



Mineralsto�e

Ca P

Biotin
& Hefe

Biotin
& Hefe

Energie
Energie

BH 5000 Biotin
& Hefe

Mineralsto�e

Ca P

Biotin
& Hefe

Biotin
& Hefe

Energie
Energie

BH 5000 Biotin
& Hefe
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Táplálkozási programunk 
teljesértékű kutyaeledeleket 
tartalmaz. A kutyaeledeleink 
normál körülmények között a 
kutya szükségleteit teljesen 
fedezik.

Minden más esetben ajánljuk-, 
professzionális táplálék-
kiegészítőinket. A megfelelő 
vitaminok, ásványi anyagok és 
nyomelemek alapanyagként 
használhatóak a problémás 

eseteknél, vagy értékes kompo-
nensek lehetnek az egészséget 
megőrizni kívánó speciális 
táplálásnál. 

Tenyésztők, munkakutyások, 
de ambiciózus kutyavezetők is-, 
különösen jó alapot biztosíthat-
nak így-, az aktív kutyáknak, 
szoptatós szukáknak vagy a 
kölyköknek.

Finom és száraz por.

Az algaliszt természetes hatóanya-
gaival teljesíti ki kutyája étrendjét. 
Különösen ajánlott kölyök nevelés-
hez, vemhes szukáknak és idősödő 
állatoknak.

táplálÉK-KIEGÉszítOK

fokhagymapor

tengerimoszat liszt



Mineralsto�e

Ca P

Biotin
& Hefe

Biotin
& Hefe

Energie
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A kálcium és a foszfor fontos szerepet játszik a 
kutyák tápanyag ellátásában. A nem megfelelő 
kálcium és a foszfor arány csontlágyuláshoz vagy 
túl merev csontokhoz vezethet. A csontliszt külö-
nösen sok hús etetése mellé ajánlott. A csontliszt 
egy igazi terméke a természetnek, kb. 15 % kálci-
umot tartalmaz.

A répa természetes karotinban gazdag (mely az 
A vitamin elővitaminja). A BEWI DOG® Möhren 
támogatja a kutya szőrzetét és színezetét. 1 
kg möhren 10 kg friss sárgarépának felel meg

A BH5000 biotinnal egy teljesen természetes, 
sörélesztő alapon készült táplálékkiegészítő. 
BH 5000 értékes fehérjéket és a sörélesztő-
ben előforduló „B“ vitamin csoportot tartalmaz. 
A hozzáadott biotin a szőrzet és a karmok 
növekedését serkenti.

BEWI DOG® Minerál a vitaminok és ásványi 
anyagok válogatott keveréke. Különösen 
ajánlott a kutyák vitaminnal és ásványi 
anyaggal való ellátására, főleg konzerv vagy 
frisshús etetés esetén

táplálÉK-KIEGÉszítOK

fKm 45 (csontliszt)

BH5000 (Biotinos söréleszto)

mInErAl

sárgarépa



23,4 30,0 27,5 21,0 23,5 24,0 26,0 30,0 25,0 22,0 11,0
18,0 18,0 14,0 8,0 11,0 10,0 16,0 20,0 14,5 11,5 2,5

0,2 2,2 2,8 3,0 3,0 2,5 3,0 2,5 2,5 3,0 1,5
6,5 7,2 7,0 7,5 7,5 7,0 7,0 7,5 7,0 7,0 1,5

- 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
1,0 1,4 1,2 1,5 1,6 1,4 1,3 1,5 1,5 1,5 0,04
0,8 1,1 0,9 1,0 1,1 1,0 0,9 1,0 1,1 1,1 0,3

- 0,35 0,35 0,3 0,3 0,3 0,3 0,35 0,3 0,3 0,05
- 16,9 15,8 14,1 15,2 14,8 16,1 17,2 15,8 15,1 12,3
- 4.036 3.800 3.370 3.630 3.540 3.850 4.110 3.775 3.600 2.940

48.000 15.000 15.000 9.000 12.000 12.000 15.000 15.000 12.000 12.000 -
4.800 1.500 1.500 900 1.200 1.200 1.500 1.500 1.200 1.200 -

500 150 150 90,0 120 120 150 150 120 120 -
7,0 12,0 12,0 7,0 10,0 10,0 12,0 12,0 10,0 10,0 -

11,0 18,0 18,0 10,5 15,0 15,0 18,0 18,0 15,0 15,0 -
3,0 12,0 12,0 7,0 10,0 10,0 12,0 12,0 10,0 10,0 -

- 240 240 140 200 200 240 240 200 200 -
48,0 60,0 60,0 35,0 50,0 50,0 60,0 60,0 50,0 50,0 -
24,0 30,0 30,0 18,0 25,0 25,0 30,0 30,0 25,0 25,0 -

- 1,8 1,8 1,1 1,5 1,5 1,8 1,8 1,5 1,5 -
210 60,0 60,0 35,0 50,0 50,0 60,0 60,0 50,0 50,0 -

- 600 600 350 500 500 600 600 500 500 -
800 1.800 1.800 1.050 1.500 1.500 1.800 1.800 1.500 1.500 -

45 240 200 200 200 660 200 200 200 200 -
16,0 15,0 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 -
62,0 180 150 150 150 150 150 150 150 150 -

46 48 40 40 40 40 40 40 40 40 -
0,4 0,18 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 -
0,8 2,4 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 -

- 4.400 3.200 1.200 2.000 1.500 4.000 4.800 3.200 2.000
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tápanyag összetétel

fehérje %
zsírtartalom %
nyersrost %
nyershamu %
nedvesség %
Ca %
P %
Na %
Energia (ME) MJ/kg
Energia (ME) kcal/kg

A N.E.
D3 N.E.
E mg
B1  mg
B2 mg
B6 mg
B12 mcg
nikotinsav mg
Ca-D-pantotenát mg
folsav mg
C mg
biotin mcg
kolin-klorid mg
Fe mg
Cu mg
Zn mg
Mn mg
Se mg
J mg

lecitin mg

Összetétel elemzés:

pictures: ©shutterstock.de/Eric Isselee (1), Christian Mueller (1), Mark Herreid (1)

Egyebek:

Tápértékkel rendelkező adalék-
anyagok (kg-onként):



23,4 30,0 27,5 21,0 23,5 24,0 26,0 30,0 25,0 22,0 11,0
18,0 18,0 14,0 8,0 11,0 10,0 16,0 20,0 14,5 11,5 2,5

0,2 2,2 2,8 3,0 3,0 2,5 3,0 2,5 2,5 3,0 1,5
6,5 7,2 7,0 7,5 7,5 7,0 7,0 7,5 7,0 7,0 1,5

- 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
1,0 1,4 1,2 1,5 1,6 1,4 1,3 1,5 1,5 1,5 0,04
0,8 1,1 0,9 1,0 1,1 1,0 0,9 1,0 1,1 1,1 0,3

- 0,35 0,35 0,3 0,3 0,3 0,3 0,35 0,3 0,3 0,05
- 16,9 15,8 14,1 15,2 14,8 16,1 17,2 15,8 15,1 12,3
- 4.036 3.800 3.370 3.630 3.540 3.850 4.110 3.775 3.600 2.940

48.000 15.000 15.000 9.000 12.000 12.000 15.000 15.000 12.000 12.000 -
4.800 1.500 1.500 900 1.200 1.200 1.500 1.500 1.200 1.200 -

500 150 150 90,0 120 120 150 150 120 120 -
7,0 12,0 12,0 7,0 10,0 10,0 12,0 12,0 10,0 10,0 -

11,0 18,0 18,0 10,5 15,0 15,0 18,0 18,0 15,0 15,0 -
3,0 12,0 12,0 7,0 10,0 10,0 12,0 12,0 10,0 10,0 -

- 240 240 140 200 200 240 240 200 200 -
48,0 60,0 60,0 35,0 50,0 50,0 60,0 60,0 50,0 50,0 -
24,0 30,0 30,0 18,0 25,0 25,0 30,0 30,0 25,0 25,0 -

- 1,8 1,8 1,1 1,5 1,5 1,8 1,8 1,5 1,5 -
210 60,0 60,0 35,0 50,0 50,0 60,0 60,0 50,0 50,0 -

- 600 600 350 500 500 600 600 500 500 -
800 1.800 1.800 1.050 1.500 1.500 1.800 1.800 1.500 1.500 -

45 240 200 200 200 660 200 200 200 200 -
16,0 15,0 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 -
62,0 180 150 150 150 150 150 150 150 150 -

46 48 40 40 40 40 40 40 40 40 -
0,4 0,18 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 -
0,8 2,4 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 -

- 4.400 3.200 1.200 2.000 1.500 4.000 4.800 3.200 2.000
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Az Ön szakkereskedője:

Molinári 91 Kft. 
9228 Halászi, Domjanich u. 28 
Tel. 06 / 96 / 210 - 233 
Mobil 06 / 30 / 947 - 3646 
Web: www.bewital.hu 
www.bewi-dog.com 
E-mail: bewital@bewital.hu

BEWITAL petfood GmbH & Co. KG
Industriestraße 10
D-46354 Südlohn

Tel.: +49 2862 581-400

www.bewi-dog.com
info@bewi-dog.com
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