
Royal Canin rasspecifieke voeding 
•  voor Dalmatiër pups tot 15 maanden
•  voor de volwassen Dalmatiër vanaf 15 maanden

Dalmatische 
hond
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De Dalmatische hond: Een gezelschapshond

Korte geschiedenis...
De Dalmatiër werd honderden jaren 
gebruikt als rijtuighond in Frankrijk. 
Tijdens de 17e eeuw liep hij langs de door 
paarden getrokken rijtuigen om de reizi-
gers en hun bagage te beschermen tegen 
criminelen. Honderd jaar later maakten de 
Engelsen gebruik van het uitstekende uit-
houdingsvermogen van dit ras, om post-
koetsen en later zelfs adellijke rijtuigen te 
begeleiden.

Een stijlvolle hond
met een sportief karakter
Met zijn opvallende, glanzende en gevlekte vacht is de Dalmatische hond, vaak 
Dalmatiër genoemd, ongetwijfeld één van de meest zuivere volbloed hondenrassen. 
Zijn bijzondere vacht en gespierde lichaam zorgen voor een opvallend voorkomen. 

Een Dalmatiër heeft een bijzonder karakter - intuïtief en gevoelig als hij is, heeft hij 
behoefte aan een eigenaar die dicht bij hem blijft en hem goed traint. Naast gezellig, 
is de Dalmatiër aanhankelijk en speels.

Atletische bouw en een groot uithoudingsvermogen
De Dalmatiër is een krachtige en actieve hond die veel ruimte nodig heeft. Hij is dol 
op beweging en heeft daarom een sportieve, energieke baas nodig. De Dalmatiër 
staat bekend als een onvermoeibare wandelaar en voelt zich instinctief aangetrokken 
tot paarden. Als hij ze tegen komt tijdens een wandeling zal hij ze blijven volgen.
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De Dalmatische hond: Een gezelschapshond

Van nature gevlekte vacht
De volledig unieke en uiterst typische vacht van de Dalmatiër is het resultaat van 
een samenspel van diverse genen. De combinatie van deze genen veroorzaakt de 
zwarte of leverkleurige (bruine) vlekken op een helder witte vacht. Zwarte vlekken 
komen vaker voor dan leverkleurige vlekken.

Een opmerkelijke vacht die verzorging nodig heeft
Ondanks dat de Dalmatiër gezegend is met een kortharige, glanzende vacht, is hij 
ook gevoelig voor huidirritatie. Net als bij alle andere honden met een witte vacht, 
dient langdurige blootstelling aan zonlicht vermeden te worden.

Een kwetsbaar urinestelsel
De Dalmatiër heeft aanleg om een overschot aan urinezuren in de urine te 
produceren die afkomstig zijn van een molecule genaamd purine. Het is dan 
ook essentieel dat de eiwitten in de voeding van de Dalmatiër afkomstig zijn uit 
ingrediënten die weinig purine bevatten. Op die manier wordt het aanmaken van 
urinezuren beperkt.

Een gezond hart
De Dalmatiër kan gebaat zijn bij extra ondersteuning van de hartspier. Een 
gezondheidsvoeding die hier rekening mee houdt kan bijdragen aan het behoud 
van een gezond hart.

Vlekken voor je ogen!
Een Dalmatiër zonder vlekken lijkt onmogelijk – maar de pups zijn sneeuwwit 
bij geboorte! Het pigment verschijnt geleidelijk in de vacht en de vlekken wor-
den zichtbaar als de pups ongeveer twee weken oud zijn. 
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De groeifase is een belangrijke periode voor een pup omdat dan de basis 
wordt gevormd voor zijn toekomstige gezondheid. In slechts enkele maan-
den maakt de jonge Dalmatiër een reeks grote veranderingen door: het 
overschakelen op vast voedsel (spenen), een zeer snelle fysieke ontwikke-
ling, een nieuwe eigenaar, een nieuw thuis enzovoort.

Van spenen tot 5 maanden
Een intensieve en snelle ontwikkeling

De ontwikkeling van het skelet
Het skelet heeft aanzienlijke hoeveelheden eiwitten en mineralen nodig. Het 
calciumgehalte moet in exact de juiste hoeveelheid in de voeding aanwezig zijn, 
niet te veel en niet te weinig. 

Aandacht voor de spijsvertering
De overschakeling van melk naar vaste voeding moet voorzichtig en langzaam 
gebeuren. De pup kan namelijk nog geen grote hoeveelheden voeding opnemen 
en nog nauwelijks zetmeel verteren. Het gewicht moet op beheerste wijze blijven 
toenemen, zodat de pup niet te zwaar wordt, wat bijdraagt tot behoud van gezonde 
gewrichten. 

Ontwikkeling van het immuunsysteem
In de eerste weken van zijn leven profiteert de pup van de afweerstoffen die 
hij met de moedermelk binnenkrijgt. Tussen de 4e en 12e week doorloopt het 
immuunsysteem (afweersysteem) van de pup een kritische periode. De immuniteit 
die via de moedermelk werd doorgegeven neemt namelijk geleidelijk af terwijl zijn 
eigen immuunsysteem nog niet volledig ontwikkeld is. Dit is pas compleet enkele 
weken nadat het gehele vaccinatieprogramma is doorlopen. Goede voeding is 
vanzelfsprekend belangrijk tijdens het overbruggen van dit ‘immuniteitsgat’. 

Groei: in 15 maanden volwassen
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Van 5 maanden tot volwassenheid

De basis verder ontwikkelen
Spierontwikkeling
In deze periode neemt het gewicht van de Dalmatiër pup minder snel toe, terwijl 
zijn skelet steeds sterker wordt. Een belangrijk onderdeel in de groeifase is de 
spieropbouw. De spieropbouw vindt voornamelijk in de laatste paar maanden plaats. 
Het is daarom uiterst belangrijk dat de pup dan een aangepaste voeding krijgt.

Langzaam volwassen
De pup is steeds beter in staat grotere hoeveelheden voeding te verteren. Ook 
de mogelijkheid tot het verteren van zetmeel groeit. In deze belangrijke fase van 
groei, is het van belang jouw pup ‘schraal’ te laten opgroeien, wat bijdraagt tot het 
behoud van gezonde gewrichten.

Tanden en gebit
De melktanden die de pup kreeg toen hij zo’n 3 weken oud was, worden vervangen 
door volwassen tanden. Wanneer hij de leeftijd van 7 maanden bereikt, heeft hij 
een volledig volwassen gebit. Na het wisselen van zijn gebit is het belangrijk de 
pup te stimuleren zijn eten te kauwen voor hij het doorslikt. Zo wordt niet alleen 
de opname van zijn voedsel vertraagd, wat de spijsvertering minder belast, maar 
ook zijn mondhygiëne verbeterd. 

De groei van de jonge Dalmatiër
•  In 15 maanden vermenigvuldigt de jonge Dalmatiër zijn geboortegewicht 

met factor 60!
• De verteerbaarheid van de voeding en het risico van overgewicht hebben 

een grote invloed op de gezondheid van de pup.  
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Dalmatian Junior 

Voor Dalmatiër pups tot 15 maanden

Ingrediënten: 
Rijst, gedehydreerde gevogelte-eiwitten, maïsmeel, eipoeder, tarwemeel, isolaat 
van plantaardige eiwitten*, dierlijke vetten, plantaardige vezels, mineralen, 
hydrolysaat van dierlijke eiwitten, maïsgluten, visolie, Fructo-Oligo-Sacchariden, 
sojaolie, Tagetes (Afrikaan) extract (bron van luteïne), hydrolysaat van schaaldieren 
(bron van glucosamine), hydrolysaat van kraakbeen (bron van chondroïtine). 

*L.I.P.: eiwitten geselecteerd vanwege hun zeer hoge verteerbaarheid.

Verkrijgbaar in 12kg

W

a r e g r o o tt e
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Dalmatian Junior 

ONDERSTEUNT DE URINEWEGEN
Dalmatian Junior helpt gezonde urinewegen te ondersteunen, dankzij aangepaste 
eiwitbronnen.   

ONDERSTEUNT DE SPIJSVERTERING
Deze samenstelling ondersteunt een optimale spijsvertering en draagt bij aan een 
gunstige darmflora. 

NATUURLIJKE WEERSTAND
Deze formule helpt de natuurlijke weerstand van de pup te ondersteunen.

EXCLUSIEVE BROK
De vorm, textuur, samenstelling en het formaat van de brok zijn afgestemd op de 
Dalmatiër pup. 
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Dalmatian Adult 

Verkrijgbaar in 3kg en 12kg

Voor volwassen Dalmatiërs vanaf 15 maanden

Ingrediënten: 
Rijst, maïsmeel, isolaat van plantaardige eiwitten*, dierlijke vetten, eipoeder, 
tarwemeel, maïsgluten, mineralen, plantaardige vezels, hydrolysaat van 
dierlijke eiwitten, visolie, sojaolie, extracten uit groene thee en druiven (bron 
van polyfenolen), Tagetes (Afrikaan) extract (bron van luteïne), hydrolysaat van 
schaaldieren (bron van glucosamine), hydrolysaat van kraakbeen (bron van 
chondroïtine). 

*L.I.P.: eiwitten geselecteerd vanwege hun zeer hoge verteerbaarheid.

W a re  g r o ott e
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ONDERSTEUNT DE URINEWEGEN
Dalmatian Adult helpt gezonde urinewegen te ondersteunen, dankzij aangepaste 
eiwitbronnen.    

ONDERSTEUNT DE HARTFUNCTIE
Deze formule bevat specifieke voedingsstoffen die een goede hartfunctie helpen 
ondersteunen. Verrijkt met taurine en EPA & DHA.

ONDERSTEUNT DE HUID
Deze samenstelling helpt de barrièrefunctie van de huid te ondersteunen (een 
exclusief complex) en een gezonde huid te behouden (EPA & DHA). 

EXCLUSIEVE BROK
De vorm, textuur, samenstelling en het formaat van de brok zijn afgestemd op de 
Dalmatiër. 
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Voeding die helpt het ideale gewicht te  behouden

Unieke grootte en samenstelling
De hond wordt gestimuleerd om op de brokjes te 
kauwen, waardoor zijn tanden als het ware automatisch 
gepoetst worden.

Betere mondhygiëne
Deze formule helpt tandsteenvorming te verminderen. 

Goede gewoonte
Hou je aan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. Laat jouw hond zich niet teveel 
inspannen direct voor of na zijn maaltijd.

Hoeveelheid voeding 
Geef jouw hond nooit een onbeperkte hoeveelheid voeding. Het is belangrijk 
de hoeveelheid af te stemmen op de mate van lichaams-beweging en op de 
lichaamsconditie van de Dalmatiër. Zo blijft hij op het ideale gewicht.

Junior

Adult
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Voeding die helpt het ideale gewicht te  behouden
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Voedingsschema

Dalmatian Junior: 
Tot 15 maanden

Volledige hondenvoeding voor pups van het ras Dalmatiër - tot 15 maanden

TOEVOEGINGSMIDDELEN (per kg): Nutritionele toevoegingsmiddelen: Vitamine A: 27800 IE, Vitamine D3: 700 IE, E1 
(IJzer): 81 mg, E2 (Jodium): 4,9 mg, E4 (Koper): 4 mg, E5 (Mangaan): 53 mg, E6 (Zink): 188 mg, E8 (Selenium): 0,25 
mg - Conserveermiddelen - Antioxidanten.

ANALYTISCHE BESTANDDELEN:  Ruw eiwit: 25% - Ruw vet: 18% - Ruwe as: 7,7% - Ruwe celstof: 3,5%.

GEBRUIKSAANWIJZING: zie voedingstabel. Geef de voeding droog en zorg dat er altijd vers drinkwater beschikbaar 
is. Productiecode, registratienummer en datum van minimum houdbaarheid: zie verpakking. Bewaren in een droge 
en koele omgeving

water15 maanden55 maanden2

26kg 32kg20kg

leeftijd
maanden

2 m
3 m
4 m
6 m
8 m

10 m
12 m
14 m
16 m

(g) (g) (g) cupcup

cup

cup

= 240 ml
(     105 g)

Volwassen gewicht

24H?(g)

DALMATIAN Adult

DALMATIAN
Adult

251
303
326
334
290
240
236

23/8
27/8
31/8
31/8
26/8
22/8
22/8

266
328
356
407
376
320
289
287

24/8
31/8
33/8
37/8
34/8

3
26/8
26/8

280
354
386
474
442
376
339
336

25/8
33/8

3+5/8
44/8
41/8
34/8
32/8
31/8

Deze voedingstabel is een richtlijn. Kijk goed naar de lichaams-
conditie van jouw hond en pas de hoeveelheid voeding daarop 
aan.
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Dalmatian Adult: 
Vanaf 15 maanden

Volledige voeding voor volwassen en oudere honden van het ras Dalmatiër - vanaf 15 maanden

TOEVOEGINGSMIDDELEN (per kg): Nutritionele toevoegingsmiddelen: Vitamine A: 28300 IE, Vitamine D3: 800 IE, E1 
(IJzer): 82 mg, E2 (Jodium): 5 mg, E4 (Koper): 4 mg, E5 (Mangaan): 55 mg, E6 (Zink): 194 mg, E8 (Selenium): 0,25 mg, 
Taurine: 2 g - Conserveermiddelen - Antioxidanten.

ANALYTISCHE BESTANDDELEN: Ruw eiwit: 22% - Ruw vet: 18% - Ruwe as: 6,4% - Ruwe celstof: 2,8% - Vetzuren 
EPA en DHA: 3 g/kg.

GEBRUIKSAANWIJZING: zie voedingstabel. Geef de voeding droog en zorg dat er altijd vers drinkwater beschikbaar 
is. Productiecode, registratienummer en datum van minimum houdbaarheid: zie verpakking. Bewaren in een droge 
en koele omgeving.    

20kg
22kg
24kg
26kg
28kg
30kg
32kg
34kg
36kg

+
water

= 240 ml
(   98 g)

cup

24H
(g)

?

Gewicht

?

231
248
264
281
297
312
328
343
358

(g) cup

267
287
306
325
344
362
380
397
415

26/8
27/8
31/8
32/8
34/8
35/8
37/8
4

42/8

(g) cup

303
326
348
369
390
411
432
452
471

31/8
33/8
34/8
36/8
4

41/8
43/8
45/8
46/8

(g) cup

Normale
activiteit

Activiteit

23/8
24/8
25/8
27/8
3

31/8
33/8
34/8
35/8

Deze voedingstabel is een richtlijn. Kijk goed naar de lichaams-
conditie van jouw hond en pas de hoeveelheid voeding daarop 
aan.
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Gemiddelde analyse
Dalmatian Junior Dalmatian Adult

Omega-6 vetzuren (%) 2,81 2,94
Omega-3 vetzuren (%) 0,72 0,66

EPA + DHA (%) 0,34 0,3
Linolzuur (%) 2,64 2,79

Arachidonzuur (%) 0,13 0,12
Overige koolhydraten (%) 36,3 41,3

Zetmeel (%) 32,3 37,9
Voedingsvezels (%) 7,5 6,2

Mineralen
Calcium (%) 1,2 0,94

Fosfor (%) 1 0,62
Magnesium (%) 0,04 0,06

Kalium (%) 1 0,8
Natrium (%) 0,6 0,6
Chloride (%) 0,65 0,87
Zink (mg/kg) 222 219

Mangaan (mg/kg) 71 73
Jodium (mg/kg) 5,5 5,4

Selenium (mg/kg) 0,48 0,41
IJzer (mg/kg) 150 126

Koper (%) 10 10

Vitaminen
Vitamine A (IE/kg) 29.000 30.000

Vitamine E (mg/kg) 600 600
Vitamine C (mg/kg) 300 300
Vitamine D3 (IE/kg) 700 800

Vitamine B1 (mg/kg) 25,5 25,9
Vitamine B2 (mg/kg) 45,9 46,7

Pathotheenzuur (mg/kg) 137,1 139,4
Vitamine B6 (mg/kg) 71,5 72,7

Vitamine B12 (mg/kg) 0,13 0,13
Niacine (mg/kg) 456 463,5
Biotine (mg/kg) 2,9 2,95

Foliumzuur (mg/kg) 12,9 13,1
Choline (mg/kg) 2.500 2.300

Overige voedingsstoffen
L-carnitine (mg/kg) 300 830

Luteïne (mg/kg) 5 5
Taurine (mg/kg) 2.000 2.000

Polyfenolen (mg/kg) 150
L-lysine (%) 0,91 0,99

Arginine (%) 1,33 1
DL-methionine (%) 0,52 0,47

Methionine Cysteïne (%) 0,97 0,91
Chondroïtine + Glucosamine (mg/kg) 500 500

Metaboliseerbare energie
NRC 2006 (kcal/kg) 3.808 3.897

NRC 74 (kcal/kg) 4.072 4.152

Eiwit (%)  25

Vet (%)  18

Mineralen (%)  7,7

Ruwe celstof (%)  3,5

Vocht (%)  9,5

Eiwit (%)  22

Vet (%)  18

Mineralen (%)  6,4

Ruwe celstof (%)  2,8

Vocht (%)  9,5
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EHBO app

De EHBO App voor kat en hond kun je 
gratis downloaden.

Scan de QR code of:

1 Ga naar de App Store (iPhone) of 
Google Play Store (Android).

2 Zoek op ’EHBO voor kat en hond’.

3 Download de App gratis.

Royal Canin weet dat gezondheid verder gaat dan alleen voeding en heeft daarom 
een unieke EHBO App ontwikkeld. 
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Gezondheid verzekerd, alleen met Royal Canin
De grootste huisdierverzekeraar 
van Nederland, Proteq Dier & Zorg, 
vindt dat pups met Royal Canin 
gezondheidsvoeding verzekerd zijn 
van de beste start en een gezond 
leven. Geef jouw pup Royal Canin 
en ontvang 25% retour op de 1e jaarpremie van jouw nieuwe 
huisdierverzekering. Als je jouw volwassen hond Royal Canin 
geeft, ontvang je éénmalig €25,- retour. Voor meer informatie: 
www.gezondheidverzekerd.nl

Met Royal  Canin

bij Proteq Dier&Zorg

royalcanin
.nl

Royal Canin Nederland B.V.
Vragen over voeding? 

Het Royal Canin Kenniscentrum!
www.royalcanin.nl • kenniscentrum.nld@royalcanin.com

Tel.: 0413-318400 • Postbus 63, 5460 AB Veghel

: royalcanin.nl • : royalcaninnl


