
Basic Fit Large; Lamb&Rice Sens. 
Deze brok is bedoelt voor de voor kleine rassen tot 
rond de 10 kg. 

De variantvoor gevoeligheid 
voor jeuk, diarree 
of andere gevoe-ligheden.

Super Fit Pressed 
Brok voor een hond die van nature druk is en tijdens 
het wandelen veel extra kilometers maakt door spelen, 
apporteerwerk, of andere intensieve activiteiten.

Deze hond heeft spuug- of maagklachten op krokante brokken.

Super Fit; Sensitive 
Brok voor een hond die van nature druk is en tijdens 
het wandelen veel extra kilometers maakt door spelen, 
apporteerwerk, of andere intensieve activiteiten.

De variantvoor gevoeligheid 
voor jeuk, diarree 
of andere gevoe-ligheden.

Super Fit Regular 
Brok voor een hond die van nature druk is en tijdens 
het wandelen veel extra kilometers maakt door spelen, 
apporteerwerk, of andere intensieve activiteiten.

20KG

10KG

20KG

10KG

20KG

10KG

Puppy All Breeds; Super Premium 
Deze brok verstrekken tot ongeveer zes maanden. 

Heeft geen aanleg voor jeuk diarree of andere overge-voeligheden.

Heeft geen aanleg voor jeuk diarree of andere overge-voeligheden.

20KG

10KG

3KG

Basic Fit Pressed; Salmon&Rice Sens. 
Deze brok is bedoelt voor honden die gevoelig zijn 
voor jeuk , diarree of andere gevoeligheden.

Deze hond heeft spuug- of maagklachten op krokante brokken.

Basic Fit Mini; Lamb&Rice Sens. 
Deze brok is bedoelt voor de gemiddelde huishond die 
per dag 1.5 tot 2 uur wordt uitgelaten. 

De variantvoor gevoeligheid 
voor jeuk, diarree 
of andere gevoe-ligheden.

10KG

Basic Fit Regular; Chicken&Rice 
Deze brok is bedoeld voor rassen tot rond de 10 kg. In deze 
groep zien we veel problemen met jeuk en uitslag, daarom is 
er gekozen voor één type voeding voor deze groep.

Heeft geenaanleg voor jeuk diarree of andere overge-voeligheden.

TRANSPARANT
EN OPRECHT

GEEN VLEES-
VERVANGERS

EXCLUSIEF HIER
VERKRIJGBAAR

METABOLISCHE 

DIEREN VOEDING20KG

10KG

20KG

10KG

20KG

10KG
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Steamed Basic fit; Beef 
Deze worst is bedoelt voor de gemiddelde huishond 
die per dag totaal 1.5 tot 2 uur wordt uitgelaten. 

WORSTEN

200gram & 800gram 

M.A.D. Dog is onderdeel
van; M.A.D. Pet

Boerhaaveplein 2 
1611 EP Bovenkarspel

telefoon 0228 520928
info@kernerforfitanimals.nl

WAANZINNIGGOED VOER

Ik ben Ivan Kerner
Jarenlang ben ik dierenverzorger geweest in Artis.

‘Dieren zijn mijn leven’. Of beter; ‘de natuur is mijn leven’. 
Het is belangrijk om goed te kijken, hoe de natuur het 

allemaal bedacht heeft. Voor je hond betekent dit eerlijk 
voer, vaker naar buiten, een bewegelijk en sociaal leven. 
Dat klinkt simpel, maar bij de voeding gaat het vaak al 

mis. Mijn doel is om bij zo veel mogelijk honden precies 
het goede voer in hun bak te krijgen. Ik zet alles op alles 
om uit te leggen waar je op moet letten bij de voeding
en verzorging van jouw hond. Maar vooral ook wat een 
hondenlijf doet met de voeding, dit heet Metabolisme.

M.A.D. is zeker niet gek!
M.A.D. staat voor Metabolic Animal Diet.
Honden halen hun energie uit verschillende 
voedingsgroepen, zoals vetten, eiwitten, en 
koolhydraten. Honden hebben al deze voedings-
groepen nodig, maar het kan per individu wel 
verschil maken op welke groep ze het beste 
rendement maken.

• Eiwitten (vlees) is van oorsprong de 
 bouwstof voor spiermassa en vitamine.
• Vetten (vlees/vis) zijn van oorsprong 
 energieleverancier, maar ook belangrijk 
 voor essentiele vetzuren en vitamines.
• Koolhydraten (granen, bonen etc.) vormen 
 een plantaardige bron van snelle energie.

Zonder koolhydraten kun je simpelweg 
geen brokken produceren.

• Koolhydraat is in de hondenwereld tegenwoor- 
 dig een discussie. Ons uitgangspunt is altijd als 
 volgt geweest: Kijk naar je hond, daar waar hij/zij
  het beste op functioneert is natuurlijk de beste bron.
• Elk voedingselement, hoe gezond ook, bevat 
 nutriënten én anti-nutriënten. Het gaat 
 uiteindelijk om de balans.

Wij van M.A.D. vinden het heel belang-
rijk dat de gebruikte koolhydraatbron-
nen van A-kwaliteit zijn. 
• Zo is bij ons rijst ook écht rijst zoals wij het eten, 
 en geen stof met wat gebroken korrels.
• De koolhydraten die wij gebruiken, worden met  
 veel zorg ontsloten (gekookt), zodat de hond ze
 ook werkelijk goed kan verteren.
• Eén van de stellingen die je vaak hoort is dat
 honden granen, erwten, aardappelachtige niet 
 kunnen verteren maar als je het goed ontsluit/ 
 kookt dan kunnen ze dit prima.
• Als wij als mens proberen een rauwe maiskorrel  
 proberen te verteren, dan lukt dit ook niet zonder  
 deze eerst te koken.

Wij van M.A.D dog geloven alleen in 
harde, duidelijke analyse.
• Wij werken niet met; Vers vlees%’ dit is een  
 marketing truc om het vleesaandeel op papier  
 te verhogen. Vlees ‘nat’/vers = 75% VOCHT. 
• WIJ WERKEN ALTIJD MET GEDEHYDRA- 
 TEERD VLEES(GEDROOGD).
• Géén soja of andere goedkope vleesvervangers.
• Nergens vleesmeel zodat er niet gesjoemeld 
 kan worden met orenstaarten, hoeven enz.
• Geen exotisch fruit, kruidenmixen; door 
 verhitting blijft er weinig van over, meestal zijn 
 de percentages die gebruikt worden veel te  
 klein om impact te hebben.
• Onze vetten zijn altijd van A-kwaliteit. Wij wer- 
 ken alleen met vis, vlees en lijnzaad om een
 mooi spreiding van essentiële vetzuren te krijgen.
• Onze koolhydraten zijn altijd A-kwaliteit, in 
 een goed ontsloten mix, met keuze uit: 
 Regular en Sensitive
• Extra vezels in de vorm van bietenvezels.  
 Deze dienen als bron van prebiotica. In de vrije  
 natuur eten honden ook deels de maag- en  
 darminhoud van hun prooi.
• Ook poep van grote grazers is populair.
• Vezels kun je verdelen in twee
 groepen, namelijk:
- Niet oplosbaar; denk aan 
 cellulose. Zorgt een ge-
 zonde darmbeweging
 en voorkomt bij voor-
 beeld verstopping.
- Oplosbaar; bietenve-
 zels/grasvezels. Deze 
 dienen als voeding voor 
	 de	darmflora	(prebiotica).
• Veel mensen denken dat 
 dit voedingselement goed-
 kope opvulling is, maar
 vinden het gek dat hun 
 hond poep eet.

Steamed Basic fit; Turkey 
Deze worst is bedoelt voor de gemiddelde huishond 
die per dag totaal 1.5 tot 2 uur wordt uitgelaten. 

Heeftaanleg voor maag- darmgevoeligheid en overgewicht

WORSTEN

200gram & 800gram 

ONZE INSTEEK:

KIJK GOED NAAR JE 

HOND EN DOE M.A.D.

DE 5 KERN(ER)WAARDES VAN IVAN
1 Eerlijk is echt, er wordt namelijk
 al genoeg onzin verkocht.
2  Alles is energie, ik doe niet mee aan 
 kortstondige trends en hypes.
3  Het gaat om het welzijn van héél de 
 hond, voeding is daar onderdeel van.
4  Je ziet wat je krijgt, ik zet alles wat
 je ‘echt’ moet weten op het label.
5  Vragen? Ik ben er voor hond en baas.
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