
Royal Canin rasspecifieke voeding 
•  voor Rottweiler pups tot 18 maanden
•  voor de volwassen Rottweiler vanaf 18 maanden

Rottweiler
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De Rottweiler:

Wist u dat...
De Rottweiler van nature een 
heel actieve, sportieve hond is 
die veel beweging nodig heeft? 
Hij kan er niet tegen opgesloten 
te worden en heeft een onaf-
hankelijk karakter. Begin op 
jonge leeftijd met een conse-
quente opvoeding! Zo krijgt u 
een leuke en gehoorzame hond.

Een dappere en enthousiaste hond
De Rottweiler is een van de oudste hondenrassen. Hij komt oorspronkelijk uit 
Duitsland, waar hij werd gebruikt als waak- en herdershond. In de Middeleeuwen 
werd de Rottweiler in Rottweil (Baden-Württemberg) gebruikt om kuddes te 
hoeden en veehandelaren te beschermen tegen criminelen. Sinds de 20e eeuw 
worden deze honden, die dankzij hun kracht zeer geschikt zijn als werkhond, ook 
gebruikt als politiehond.
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Van nature een gespierde hond

De stevig gebouwde, kalme, maar ook temperamentvolle Rottweiler is een 
uitstekende waakhond. Hij is toegewijd en sterk gehecht aan zijn baas. Hij moet 
van pup af aan zorgvuldig worden opgevoed om een gehoorzame hond te worden.

Enorme spierkracht
Zijn atletische, gespierde bouw vraagt een eiwitrijke voeding. Als hij niet genoeg 
beweging krijgt, kan een Rottweiler snel te zwaar worden. Om hem op het ideale 
gewicht te houden, is het belangrijk om de hoeveelheid voeding goed af te wegen.

Gezonde botten en gewrichten
De Rottweiler is altijd actief, beweeglijk en enthousiast, of hij nu aan het werk is of 
gewoon met zijn baas wandelt. Hierbij belast hij zijn gewrichten. 

Goede hartfunctie en vitaliteit
Zodra de Rottweiler volwassen is, kunnen maatregelen genomen worden om de 
hond zo lang mogelijk vitaal te houden. Royal Canin Rottweiler Adult is afgestemd op 
de voedingsbehoefte van de volwassen Rottweiler. Daarnaast is het van groot belang 
het hart van de Rottweiler gezond te houden. Grote honden hebben namelijk meer 
kans op hartklachten. Als u vermoedt dat uw hond een hartkwaal heeft, raadpleeg 
dan onmiddellijk uw dierenarts.
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Groei: in 18 maanden volwassen

De groeifase is zeer belangrijk voor een pup, omdat dan de basis voor zijn 
toekomstige gezondheid wordt gelegd. In een paar maanden tijd maakt een 
jonge Rottweiler ingrijpende veranderingen door: overschakelen op een vaste 
voeding (spenen), een zeer snelle fysieke ontwikkeling, een nieuwe eigenaar 
in een andere omgeving enzovoort.

Van spenen tot 5 maanden
Een intensieve en snelle ontwikkeling
Nog niet volledig ontwikkeld 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’. 

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. Zorg er voor dat de pup niet te zwaar wordt. Een 
gezond gewicht draagt bij aan het behoud van gezonde gewrichten. 

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. Bijvoeden is dan ook onverstandig.
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De groei van de Rottweiler pup
•  In 18 maanden vermenigvuldigt het gewicht van de jonge Rottweiler zich 

met factor 90!
•  In de eerste 5 maanden van zijn leven, groeit de pup ongeveer 1 cm per 

week en komt hij tussen de 150 gram en 200 gram per dag aan. 
•  De voeding die hij in zijn groeiperiode krijgt, moet aangepast zijn aan de 

spijsvertering en energiebehoefte.

Van 5 maanden tot 18 maanden

De basis verder ontwikkelen
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 nog belangrijker 
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 
wordt ook zijn mondhygiëne verbeterd. 

Skelet en spierontwikkeling
De Rottweiler pup is een jonge Molosser. Om zijn volwassen gestalte te bereiken 
moet eerst het skelet goed ontwikkelen. Dit vereist een specifieke voeding met een 
aangepaste hoeveelheid calcium en fosfor: niet te veel en zeker niet te weinig. In 
de laatste fase van de groei ontwikkelen de spieren zich, het skelet versterkt zich 
en het gewicht van de jonge Rottweiler neemt minder snel toe.

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 extra van belang uw pup ’schraal’ te laten opgroeien, wat bijdraagt aan 
het behoud van gezonde gewrichten. Bijvoeding kan schadelijke gevolgen hebben!
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Rottweiler Junior

Voor Rottweiler pups tot 18 maanden

Ingrediënten: 
Rijst, gedehydreerde gevogelte-eiwitten, isolaat van plantaardige eiwitten*, maïs, 
dierlijke vetten, gedehydreerd varkenseiwit*, hydrolysaat van dierlijke eiwitten, 
mineralen, bietenpulp, plantaardige vezels, sojaolie, visolie, psylliumschil en 
psylliumzaden, Fructo-Oligo-Sacchariden, hydrolysaat van gist (bron van Manno-
Oligo-Sacchariden), hydrolysaat van schaaldieren (bron van glucosamine), 
Tagetes (Afrikaan) extract (bron van luteïne), hydrolysaat van kraakbeen (bron 
van chondroïtine). 

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

Verkrijgbaar in 3kg en 12kg

Wa re  gr o o tte
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Rottweiler Junior

Spier- en skeletontwikkeling 
Rottweiler Junior helpt de spier- en skeletontwikkeling te ondersteunen dankzij 
een aangepast eiwitgehalte en een optimaal calcium- en fosforgehalte. Deze 
formule bevat L-carnitine.  

Ondersteunt de spijsvertering
Deze samenstelling draagt bij aan een optimale spijsvertering en een gunstige 
darmflora. 

Natuurlijke weerstand 
Deze formule helpt bij de ondersteuning van de natuurlijke weerstand van de 
Rottweiler pup.

Exclusieve brok: speciaal voor de molosserkaak
De exclusieve vorm van de brok helpt de Rottweiler pup om de brok makkelijk op te 
pakken en stimuleert het kauwen. 
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Rottweiler Adult

Verkrijgbaar  
in 3kg en 12kg

Voor de volwassen Rottweiler vanaf 18 maanden

Ingrediënten: 
Rijst, gedehydreerde gevogelte-eiwitten, dierlijke vetten, isolaat van plantaardige 
eiwitten*, maïs, hydrolysaat van dierlijke eiwitten, mineralen, plantaardige vezels, 
visolie, bietenpulp, sojaolie, gedehydreerde tomaat, hydrolysaat van gist (bron van 
Manno-Oligo-Sacchariden), hydrolysaat van schaaldieren (bron van glucosamine), 
Tagetes (Afrikaan) extract (bron van luteïne), extracten uit groene thee en druiven 
(bron van polyfenolen), hydrolysaat van kraakbeen (bron van chondroïtine).

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

Ware grootte
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Ondersteunt de hartfunctie 
Deze formule bevat specifieke voedingsstoffen die een goede hartfunctie helpen 
ondersteunen. Verrijkt met taurine en EPA & DHA.

Ideale spiermassa
Rottweiler Adult draagt bij aan het behoud van spiermassa dankzij een aangepast 
eiwitgehalte. Deze formule bevat L-carnitine.

Ondersteunt de botten en gewrichten 
Deze specifieke formule helpt gezonde botten en gewrichten te ondersteunen en 
helpt het ideale gewicht te behouden. Verrijkt met EPA & DHA. 

Exclusieve brok: speciaal voor de molosserkaak
De exclusieve vorm van de brok helpt de Rottweiler om de brok makkelijk op te 
pakken en stimuleert het kauwen.  
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Het schrokken verminderen

Unieke grootte (>3cm), vorm en samenstelling van de brok
Exclusieve brok: de vorm van de brok is specifiek afgestemd op de kaken van de 
Rottweiler.

Een energierijke voeding
Een energierijke voeding met een specifieke samenstelling om in de behoeften van 
de Rottweiler te voorzien zonder zijn maag te overbelasten.

Een goede gewoonte 
Zorg dat uw Rottweiler zich direct voor of na zijn maaltijd niet te veel inspant. Laat 
hem daarom niet direct voor of na zijn maaltijd uit.

Hoeveelheid voeding
Kijk naar de conditie van uw 
hond en pas daar eventueel de 
dagelijkse hoeveelheid op aan.

Ten minste 2 maaltijden per dag
Door de dagelijkse portie over ten minste 2 maaltijden te verdelen kunt u het 
risico van maagkanteling beperken.
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Voedingsschema

Rottweiler Junior: 
Tot 18 maanden

TOEVOEGINGSMIDDELEN (per kg): Nutritionele toevoegingsmiddelen: Vitamine A: 26500 IE, Vitamine D3: 700 IE, E1 
(IJzer): 53 mg, E2 (Jodium): 5,3 mg, E4 (Koper): 10 mg, E5 (Mangaan): 69 mg, E6 (Zink): 206 mg, E8 (Selenium): 0,12 
mg, L-carnitine: 300 mg - Conserveermiddelen - Antioxidanten. ANALYTISCHE BESTANDDELEN: Ruw eiwit: 31% - Ruw 
vet: 16% - Ruwe as: 7,8% - Ruwe celstof: 2% - Per kg: Calcium: 12 g - Fosfor: 9 g.

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.

water18 maanden55 maanden2

45kg 50kg40kg

leeftijd
maanden

2 m
3 m
4 m
6 m
8 m

10 m
12 m
14 m
19 m

(g) (g) (g) cupcup

cup

cup

= 240 ml
(     98 g)

Volwassen gewicht

24H?(g)

ROTTWEILER Adult

296
384
423
555
563
527
463
455

3
37/8
42/8
55/8
56/8
53/8
46/8
45/8

308
406
448
606
652
610
508
500

31/8
41/8
44/8
61/8
65/8
62/8
51/8
51/8

361
450
490
656
708
667
585
544

35/8
45/8

5
65/8
72/8
66/8

6
54/8
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Rottweiler Adult: 
Vanaf 18 maanden

TOEVOEGINGSMIDDELEN (per kg): Nutritionele toevoegingsmiddelen: Vitamine A: 26600 IE, Vitamine D3: 700 IE, E1 
(IJzer): 48 mg, E2 (Jodium): 4,8 mg, E4 (Koper): 6 mg, E5 (Mangaan): 63 mg, E6 (Zink): 188 mg, E8 (Selenium): 0,11 mg, 
Taurine: 2,5 g, L-carnitine: 830 mg - Conserveermiddelen - Antioxidanten. ANALYTISCHE BESTANDDELEN: Ruw eiwit: 
26% - Ruw vet: 20% - Ruwe as: 7% - Ruwe celstof: 2,6% - Vetzuren EPA en DHA: 5 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.  

40kg
42kg
44kg
46kg
48kg
50kg
52kg
54kg
56kg
58kg

+
water

= 240 ml
(   94 g)

cup

24H
(g)

?

Gewicht

?

378
392
406
420
433
447
460
473
487
500

4
42/8
43/8
44/8
45/8
46/8
47/8
5

52/8
53/8

(g) cup

497
516
534
552
570
588
606
623
640
657

52/8
54/8
56/8
57/8
61/8
62/8
64/8
65/8
67/8
7

(g) cup

577
599
620
641
662
682
702
723
743
762

61/8
63/8
65/8
67/8
71/8
72/8
74/8
76/8
8

81/8

(g) cup

Normale
activiteit

Activiteit
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Gemiddelde analyse
Rottweiler Junior Rottweiler Adult

Omega-6 vetzuren (%) 3,05 4,02
Omega-3 vetzuren (%) 0,65 1,12

EPA + DHA (%) 0,3 0,5
Linolzuur (%) 2,88 3,82

Arachidonzuur (%) 0,06 0,09
Overige koolhydraten (%) 33,7 34,9

Zetmeel (%) 29,1 30,9
Voedingsvezels (%) 6,6 6,6

Mineralen
Calcium (%) 1,2 1,01

Fosfor (%) 0,9 0,69
Magnesium (%) 0,06 0,06

Kalium (%) 0,8 0,8
Natrium (%) 0,3 0,3
Chloride (%) 0,44 0,62
Zink (mg/kg) 247 223

Mangaan (mg/kg) 82 75
Jodium (mg/kg) 5,8 5,4

Selenium (mg/kg) 0,32 0,28
IJzer (mg/kg) 235 213

Koper (%) 20 15

Vitaminen
Vitamine A (UI/kg) 28.000 28.000

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

Vitamine B1 (mg/kg) 24,3 24,4
Vitamine B2 (mg/kg) 43,7 44

Pathotheenzuur (mg/kg) 130,4 131,30
Vitamine B6 (mg/kg) 68 68,5

Vitamine B12 (mg/kg) 0,12 0,12
Niacine (mg/kg) 433,7 436,8
Biotine (mg/kg) 2,76 2,78

Foliumzuur (mg/kg) 12,2 12,30
Choline (mg/kg) 2.000 2.400

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

Luteïne (mg/kg) 5 5
Taurine (mg/kg) 2600 2500

Polyfenolen (uit groene thee en druiven) (mg/kg) - 150
Lysine (%) 1,26 0,86

Arginine (%) 1,77 1,4
Methionine (%) 0,69 0,55

Methionine Cysteïne (%) 1,1 0,95
Chondroïtine + Glucosamine (mg/kg) 1.020 1200

Metaboliseerbare energie
NRC 2006 (kcal/kg) 3.846 3.997

NRC 74 (kcal/kg) 4.028 4.236

Eiwit (%)  31

Vet (%)  16

Mineralen (%)  7,8

Ruwe celstof (%)  2

Vocht (%)  9,5

Eiwit (%)  26

Vet (%)  20

Mineralen (%)  7

Ruwe celstof (%)  2,6

Vocht (%)  9,5
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EHBO app

De EHBO App voor kat en hond 
kunt u 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. 



Royal Canin Nederland B.V.
Kenniscentrum

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

info.nld@royalcanin.com

Kijk voor meer informatie op onze website
www.royalcanin.nl20
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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 uw pup Royal Canin 
en ontvang 25% retour op de 1e jaarpremie van uw nieuwe 
huisdierverzekering. Als u uw volwassen hond Royal Canin 
geeft, ontvangt u éénmalig €25,- retour. Voor meer informatie: 
www.gezondheidverzekerd.nl

Met Royal  Canin

bij Proteq Dier&Zorg

royalcanin
.nl


