


Goed eten is top voor lichaam en geest. 
Lekker vers vlees met groenten en fruit, 
da’s de max. Zeker als het gemaakt is met 
een hart voor de natuur. Maar: meestal 
is diereneten overbewerkt en verpakt in 
plastic. Daar hebben wij het helemaal 
mee gehad. Jij ook? Geef je lievelingen 
dan Edgard & Cooper: écht lekker eten 
voor honden dat jou, je viervoeters én 
onze planeet goed doet.

*nu ook voor huisdieren Edgard

Cooper



Voor onze brokjes gebruiken we zoveel 
mogelijk vers vlees. Niks dat bewerkt 
of gedroogd is dus. En al zeker geen 
vleesmeel of botten.

We snijden onze brokken in de juiste 
vorm en bakken ze dan langzaam op 
een lage temperatuur. Zo blijft al dat 
goede bewaard en vinden onze liefste 
viervoeters ze nóg lekkerder.

veel vers vlees 

Bij dat vlees doen we wél nog iets bij: lekker 
gezond fruit, groenten, bessen & kruiden. Het 
resultaat? Een evenwichtige brok met alles wat 
je hond nodig heeft.

een gesmaakt recept 

ovenvers gebakken

brokjes om van te



De geur en smaak van vers vlees 
is gewoon onweerstaanbaar. Geen 
restjes dus! 

Vs. Voor een kom gemalen botten 
en pezen wordt er veel minder 
gekwispeld.

Al die natuurlijke ingrediënten en 
antioxidanten in vers vlees houden je 
hond blij en gezond.

Vs. Vleesmeel bevat minderwaardige 
ingrediënten en wordt overbewerkt. Dat 
verlaagt de voedingswaarde enorm.

Vers vlees is de natuurlijke voeding voor 
honden. Daarom verteert het ook makkelijk.

Vs. De meeste honden verteren vleesmeel 
moeilijk(er). En daar komt vaak miserie van. 
Je wil het echt niet meemaken!

buik vol, kom leeg het doet hen goed zoals de natuur 
het wil 



plastiek zakken 
uitgespaard tot nu toe

Onze brokjes zitten in 100% 
biologisch afbreekbare zakken. 
Bam! En onze vlootjes en blikken zijn 
supergemakkelijk te recycleren. We zijn 
(zo goed als volledig) plasticvrij en 
daar zijn we apetrots op.

Natuurlijk vinden wij dat we het goede 
moeten doen. Voor onszelf, voor onze 
viervoeters en voor onze toekomst. 
Check ons Zero Pootafdruk Plan online.



We denken zoals jij: onze dieren zijn 
onze vrienden. En vrienden zorgen 
voor elkaar.
 
Daarom schenken we 10% van onze 
winst aan de Dog Care Clinic in Sri 
Lanka, een fantastisch project dat 
straathonden een tweede kans geeft.

gedoneerd tot nu toe

3 5 2 1 1 €

vrienden door 



voor puppy’s

Verse scharreleend & 
scharrelkip met bakbanaan, 

mango, wortel & erwten
700g / 2,5kg / 7kg / 12kg

Graanvrij

Eend & kip met 
banaan, mango 

& erwten
400g  |  Graanvrij

Eend & kip met 
broccoli, wortel 

& pompoen
150g  |  Graanvrij

Biokip & biovis met 
biowortel & bio-erwten

100g  |  Graanvrij

biologisch

alles graanvrij



Wild & eend met 
veenbes, rode biet 
& zoete aardappel

150g  |  Graanvrij

Zalm & forel met 
rode biet, appel 

& spinazie
150g  |  Graanvrij

Lam & rund met 
wortel, rode 
biet & appel
150g  |  Graanvrij

Kip & kalkoen met 
appel, veenbes 

& wortel
150g  |  Graanvrij

Rund & eend met 
zoete aardappel, 
broccoli & wortel

150g  |  Graanvrij

Vers hert & scharreleend 
met appel, rode biet, 
peer & blauwe bes
700g / 2,5kg / 7kg / 12kg 

Graanvrij

Vers graslam met 
appel, wortel, rode 
biet & blauwe bes

700g / 2,5kg / 7kg / 12kg 
Graanvrij

Verse scharrelkip 
met mango, blauwe 
bes, appel & wortel
700g / 2,5kg / 7kg / 12kg 

Graanvrij

Verse Noorse zalm 
met rode biet, appel, 
mango & zwarte bes
700g / 2,5kg / 7kg / 12kg 

Graanvrij

voor volwassen honden

Wild & eend met 
rode biet, blauwe 

bes & peer
400g  |  Graanvrij

Zalm & forel met 
appel, rode biet & 

mango
400g  |  Graanvrij

Lam & rund met 
appel, wortel & 

rode biet
400g  |  Graanvrij

Kip & kalkoen met 
appel, aardbei 

& wortel
400g  |  Graanvrij

Rund met rode 
biet, broccoli 

& peer
400g  |  Graanvrij

Verse biokalkoen & 
biokip (vrije uitloop) met 

biowortel, biopeer & 
biochiazaad

700g / 2,5kg / 7kg

Vers biorund & verse biokip 
(vrije uitloop) met biologische 

rode biet, biokokosnoot & 
bioboerenkool

700g / 2,5kg / 7kg

glutenvrij glutenvrij

biologisch

Biokalkoen met 
biokokosnoot & 

biochiazaad

100g  |  Graanvrij

Biorund met 
biokokosnoot & 

biochiazaad

100g  |  Graanvrij

Biovis met 
biovenkel & 
biowortel

100g  |  Graanvrij



Verse scharrelkip & Noorse 
zalm met broccoli, blauwe bes, 

veenbes & rode bosbes
700g / 2,5kg / 7kg / 12kg

Graanvrij

Kip & zalm met 
broccoli, veenbes 

en boerenkool
400g  |  Graanvrij

Kip & zalm met 
broccoli, veenbes 

& erwten
150g  |  Graanvrij

voor senior honden 

Honden zijn gewoontedieren. Nieuwe voeding invoeren is een topidee als 
je je hond (en zijn ingewanden) genoeg tijd geeft om eraan te wennen. 
Doe gedurende 3 à 4 dagen steeds meer Edgard & Cooper in de kom 
van je hond en steeds minder van je huidige voer. Simpel.

Nog vragen over de switch naar Edgard & Cooper? Kijk dan even op de 
verpakking, check onze website of mail gerust naar woef@edgardcooper.com

1 2 3 4

alles graanvrij

overstappen naar 
Edgard & Cooper 
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BLAF EVEN NAAR  
EDGARD & COOPER

www.edgardcooper.com
woef@edgardcooper.com


