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EcoVit Brokkenoverzicht Kattenbrokken! 
 

 

 

In dit document vindt u een overzicht van alle EcoVit Kattenbrokken.  

 

Bestellen 

U kunt deze brokken bestellen door contact op te nemen met de 

BrokkenPiloot in uw regio of door uw bestelling te mailen naar 

support@uwbrokkenpiloot.nl.  

 

Er wordt gewerkt aan een nieuwe webshop, waarin u de brokken straks 

ook kunt bekijken en bestellen. Tot die tijd maken we nog even gebruik 

van dit document en bovenstaande bestelmethode. Excuses voor het 

ongemak. 

 

 

 

 

 

EcoVit en UwBrokkenPiloot zijn onderdeel van EcoVitaal 

Oosteinde 194 

7671 AD  Vriezenveen 

0546 57 93 53 

info@ecovitaal.nl 

  

mailto:support@uwbrokkenpiloot.nl
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Basic 

EcoVit 3-Mix 

 

 

10 kg  € 30,- 

 

Korte omschrijving 

 

EcoVit Kat 3-Mix is een volwaardige 

brok met uitgekiende samenstelling. 

EcoVit 3-Mix heeft tevens een 

gebitsreinigende functie.  

 

Geschikt voor: 

EcoVit 3-Mix is geschikt voor alle normaal actieve katten van alle rassen, van 

kitten tot senior. EcoVit 3-Mix is een uitgebalanceerd voeder voor alle katten! 

 

Ecovit Kat 3-Mix is vrij van: 

✓ geur-, kleur- en smaakstoffen. 

✓ soja. 

✓ genetisch gemodificeerde grondstoffen. 

✓ kadavermeel. 

✓ chemische conserveringsmiddelen. 

 

Ecovit 3-Mix: 

✓ geschikt voor alle normaal actieve katten. 

✓ is een uitgebalanceerd Kattenvoer geschikt van kitten (vanaf 3 weken 

oud) tot senior. 

✓ is een uitgekiende volwaardige brok met gebitsreinigende functie. 

✓ moet in principe droog gevoerd worden. 

✓ bestaat uit hoogwaardige, licht verteerbare grondstoffen. 

✓ Bevat extra Taurine tegen niergruis 
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Voedingsadvies: 

 

Naast de hoeveelheid onderhoudsvoer om op het gewenste gewicht te blijven, is 

de te voeren hoeveelheid ook afhankelijk van de activiteit van uw kat. Houd de 

conditie van uw kat in de gaten en pas zo nodig de hoeveelheid voer daar op 

aan! 

Geef het voer bij voorkeur droog, eventueel over 2 maaltijden verdeelt. De 

dagelijkse behoefte van een gemiddelde volwassen kat is circa 70 gram. 

 

Kitten 

Voor jonge kittens vanaf 3 weken is het aan te raden de eerste tijd het voer in 

lauwwarm water te weken en dit na ca. 15 minuten aan de kitten te voeren. Na 

verloop van tijd kan men het water verminderen en dus langzaam en 

voorzichtig overstappen op droog voeder. 

 

Voedingstabel      

Gewicht 

Kat 

gram 

voer/dag 

dagen 

voer 

voor 

circa 

weken 

 voerbehoefte 
per 

dag 

1 25 400 57  Basis 25 

2 40 250 36  Per kg 15 

3 55 182 26.0    

4 70 143 20.4    

5 85 118 16.8   

6 100 100 14.3    

7 115 87 12.4    

8 130 77 11.0    
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Graanvrij 

EcoVit Kat Graanvrij Kip 

 

 

2 kg  € 23,50 

10 kg  € 52,- 

 

Korte omschrijving 

EcoVit Kat Graanvrij Kip is een uitgebalanceerde 

graanvrije en complete kattenbrok voor volwassen 

katten van alle rassen met kip als eiwitbron. EcoVit 

Kat Graanvrij Kip is een glutenvrije brok, geschikt 

voor katten met een glutenovergevoeligheid. 

 

Geschikt voor: 

Volwassen katten van alle rassen en bijzonder geschikt voor katten met een 

glutenovergevoeligheid. 

 

EcoVit Kat Graanvrij Kip is vrij van: 

• Granen 

• Gluten 

• Geur-, kleur- en smaakstoffen 

• Kadavermeel 

• Soja 

• Chemische conserveringsmiddelen 

• Chemische antioxidanten 

 

EcoVit Kat Graanvrij Kip:  

• is vrij van granen en daarmee vrij van gluten. 

• is geschikt voor katten met een glutenovergevoeligheid. 

• bevat zalmolie, glucosamine en chondroïtine. 

• zijn brokken voor alle normaal actieve volwassen katten. 

• is een uitgebalanceerd volledig kattenvoer. 

• bestaat uit hoogwaardige, licht verteerbare grondstoffen.  

• moet in principe droog gevoerd worden. 

 

Voedingsadvies 

In de voedingstabel staan de richtwaarden voor het voeren van EcoVit Kat 

Graanvrij Kip aan uw kat.  

Naast de hoeveelheid onderhoudsvoer om op het gewenste gewicht te blijven, is 

de te voeren hoeveelheid ook afhankelijk van de activiteit van uw kat. Houd de 

conditie van uw kat in de gaten en pas zo nodig de hoeveelheid voer daar op 

aan.  
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Geef het voer bij voorkeur droog, eventueel verdeeld over 2 maaltijden. 

Geef uw kat na het eten rust, dat is het beste voor de spijsvertering en het 

algehele gestel van uw kat. 

Zorg dat uw kat altijd voldoende en vers water kan drinken. 

 

Voedingstabel 

huidig gewicht Voer per dag 

1 tot 4 kg  25 - 55 gram 

4 tot 6 kg  55 - 80 gram 

6 tot 8 kg  80 - 100 gram 
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EcoVit Kat Graanvrij Zalm 

 

 

2 kg  € 25,- 

10 kg  € 55,- 

 

Korte omschrijving 

EcoVit Kat Graanvrij Zalm is een uitgebalanceerde 

graanvrije en complete kattenbrok voor volwassen 

katten van alle rassen met zalm als eiwitbron. 

EcoVit Kat Graanvrij Zalm is een glutenvrije brok, 

geschikt voor katten met een 

glutenovergevoeligheid. 

 

Geschikt voor: 

Volwassen katten van alle rassen en bijzonder geschikt voor katten met een 

glutenovergevoeligheid. 

 

EcoVit Kat Graanvrij Zalm is vrij van: 

• Granen 

• Gluten 

• Geur-, kleur- en smaakstoffen 

• Kadavermeel 

• Soja 

• Chemische conserveringsmiddelen 

• Chemische antioxidanten 

 

EcoVit Kat Graanvrij Zalm:  

• is vrij van granen en daarmee vrij van gluten. 

• is geschikt voor katten met een glutenovergevoeligheid. 

• bevat zalmolie, glucosamine en chondroïtine. 

• zijn brokken voor alle normaal actieve volwassen katten. 

• is een uitgebalanceerd volledig kattenvoer. 

• bestaat uit hoogwaardige, licht verteerbare grondstoffen.  

• moet in principe droog gevoerd worden. 

 

Voedingsadvies 

In de voedingstabel staan de richtwaarden voor het voeren van EcoVit Kat 

Graanvrij Zalm aan uw kat.  

Naast de hoeveelheid onderhoudsvoer om op het gewenste gewicht te blijven, is 

de te voeren hoeveelheid ook afhankelijk van de activiteit van uw kat. Houd de 

conditie van uw kat in de gaten en pas zo nodig de hoeveelheid voer daar op 

aan.  
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Geef het voer bij voorkeur droog, eventueel verdeeld over 2 maaltijden. 

Geef uw kat na het eten rust, dat is het beste voor de spijsvertering en het 

algehele gestel van uw kat. 

Zorg dat uw kat altijd voldoende en vers water kan drinken. 

 

Voedingstabel 

huidig gewicht Voer per dag 

1 tot 4 kg  25 - 55 gram 

4 tot 6 kg  55 - 80 gram 

6 tot 8 kg  80 - 100 gram 
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Sensitive 

EcoVit Kat Sensitive Probiotica 

 

 

2 kg  € 22,50 

10 kg  € 50,- 

 

Korte omschrijving 

EcoVit Kat Sensitive Probiotica is een 

uitgebalanceerde complete dieetvoeding voor 

gevoelige volwassen katten van alle rassen. 

EcoVit Kat Sensitive Probiotica is speciaal geschikt 

voor katten met gevoelige ingewanden en/of een 

overgevoeligheid voor Gluten van tarwe, rogge, 

spelt, gerst en kamut. De Probiotica in EcoVit Kat 

Sensitive Probiotica bevordert een goede darmflora. 

 

Geschikt voor: 

Volwassen katten (van alle rassen) met gevoelige darmen. 

 

EcoVit Kat Sensitive Probiotica is vrij van: 

• Gluten van tarwe, rogge, spelt, gerst en kamut  

• Geur-, kleur- en smaakstoffen 

• Kadavermeel 

• Soja 

• Chemische conserveringsmiddelen 

• Chemische antioxidanten 

 

EcoVit Kat Sensitive Probiotica:  

• is een dieetvoeding voor katten met gevoelige darmen. 

• is  zeer geschikt voor katten met overgevoeligheid voor Gluten van tarwe, 

rogge, spelt, gerst en kamut. 

• bevat probiotica (melkzuurbacteriën). 

• bevat zalmolie. 

• is een uitgebalanceerd volledig kattenvoer. 

• bestaat uit hoogwaardige, licht verteerbare grondstoffen.  

• moet in principe droog gevoerd worden. 
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Voedingsadvies 

In de voedingstabel staan de richtwaarden voor het voeren van EcoVit Kat 

Sensitive Probiotica aan uw kat.  

Naast de hoeveelheid onderhoudsvoer om op het gewenste gewicht te blijven, is 

de te voeren hoeveelheid ook afhankelijk van de activiteit van uw kat. Houd de 

conditie van uw kat in de gaten en pas zo nodig de hoeveelheid voer daar op 

aan.  

 

Geef het voer bij voorkeur droog, eventueel verdeeld over 2 maaltijden. 

Geef uw kat na het eten rust, dat is het beste voor de spijsvertering en het 

algehele gestel van uw kat. 

 

Zorg dat uw kat altijd voldoende en vers water kan drinken. 

 

Voedingstabel 

huidig gewicht Voer per dag 

1 tot 4 kg  25 - 55 gram 

4 tot 6 kg  55 - 80 gram 

6 tot 8 kg  80 - 100 gram 

 

 

 

 

  



 

EcoVit Brokkenoverzicht Pagina 11 
 

EcoVit Kat Sensitive Nier- en 

Blaasgruis 

 

 

2 kg  € 23,50 

10 kg  € 52,- 

 

Korte omschrijving 

EcoVit Kat Sensitive Nier- en Blaasgruis is een 

uitgebalanceerde complete dieetvoeding voor 

volwassen katten van alle rassen. EcoVit Kat 

Sensitive Nier- en Blaasgruis is speciaal geschikt 

voor katten met een overgevoeligheid voor Nier- 

en Blaasgruis. 

 

Geschikt voor: 

Volwassen katten van alle rassen en bijzonder geschikt voor katten met een 

overgevoeligheid voor Nier- en Blaasgruis. 

 

EcoVit Kat Sensitive Nier- en Blaasgruis is vrij van: 

• Geur-, kleur- en smaakstoffen 

• Kadavermeel 

• Soja 

• Chemische conserveringsmiddelen 

• Chemische antioxidanten 

 

EcoVit Kat Sensitive Nier- en Blaasgruis:  

• is dieetvoeding speciaal voor katten met overgevoeligheid voor nier- en 

blaasgruis (struviet). 

• bevat zalmolie. 

• is een uitgebalanceerd volledig kattenvoer. 

• bestaat uit hoogwaardige, licht verteerbare grondstoffen.  

• moet in principe droog gevoerd worden. 

 

EcoVit Kat Sensitive Nier- en Blaasgruis zorgt ervoor dat de pH-waarde 

(zuurgraad) van de urine laag blijft, waardoor struvietgruis en -stenen (= nier- 

en blaasgruis en nier- en blaasstenen) op kunnen lossen. Daarnaast heeft 

EcoVit Kat Sensitive Nier- en Blaasgruis een laag magnesiumgehalte. In 

combinatie met de lage pH-waarde werkt EcoVit Kat Sensitive Nier- en 

Blaasgruis zowel oplossend als voorkomend. Deze dieetvoeding kan daardoor 

levenslang aan de kat gevoerd worden. 

Raadpleeg voor gebruik uw dierenarts om de voeding op zijn advies af te 

stemmen. 
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Voedingsadvies 

In de voedingstabel staan de richtwaarden voor het voeren van EcoVit Kat 

Sensitive Nier- en Blaasgruis aan uw kat.  

Naast de hoeveelheid onderhoudsvoer om op het gewenste gewicht te blijven, is 

de te voeren hoeveelheid ook afhankelijk van de activiteit van uw kat. Houd de 

conditie van uw kat in de gaten en pas zo nodig de hoeveelheid voer daar op 

aan.  

 

Geef het voer bij voorkeur droog, eventueel verdeeld over 2 maaltijden. 

Geef uw kat na het eten rust, dat is het beste voor de spijsvertering en het 

algehele gestel van uw kat. 

 

Zorg dat uw kat altijd voldoende en vers water kan drinken. 

 

Voedingstabel 

huidig gew. Voer per dag 

1 kg  20 gram 

2 kg  30 gram 

3 kg  45 gram 

4 kg  60 gram 

5 kg  75 gram 

6 kg  90 gram 

7 kg  105 gram 

8 kg  120 gram 
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Light-Senior 

EcoVit Kat Light Sensitive Glutenvrij 

 

 

2 kg  € 23,- 

10 kg  € 51,- 

 

Korte omschrijving 

EcoVit Kat Light Sensitive Glutenvrij is een 

uitgebalanceerde complete dieetvoeding voor 

volwassen katten met overgewicht of de neiging 

tot overgewicht te hebben, zoals bijvoorbeeld 

gesteriliseerde poesen en katten van alle rassen. 

EcoVit Kat Light Sensitive Glutenvrij is speciaal 

geschikt voor katten met een overgevoeligheid 

voor Gluten van tarwe, rogge, spelt en kamut. 

 

Geschikt voor: 

Volwassen katten (van alle rassen) met overgewicht of daar gevoelig voor zijn 

(zoals gesteriliseerde poesen en katers) en bijzonder geschikt voor katten met 

een overgevoeligheid voor Gluten van tarwe, rogge, spelt en kamut. 

 

EcoVit Kat Light Sensitive Glutenvrij is vrij van: 

• Gluten van tarwe, rogge, spelt en kamut  

• Geur-, kleur- en smaakstoffen 

• Kadavermeel 

• Soja 

• Chemische conserveringsmiddelen 

• Chemische antioxidanten 

 

EcoVit Kat Light Sensitive Glutenvrij:  

• is een dieetvoeding voor katten met overgewicht of daar gevoelig voor 

zijn (zoals gesteriliseerde poesen en katers) 

• is dieetvoeding speciaal voor katten met overgevoeligheid voor Gluten van 

tarwe, rogge, spelt en kamut. 

• is een uitgebalanceerd volledig kattenvoer. 

• bestaat uit hoogwaardige, licht verteerbare grondstoffen.  

• moet in principe droog gevoerd worden. 
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Voedingsadvies 

In de voedingstabel staan de richtwaarden voor het voeren van EcoVit Kat Light 

Sensitive Glutenvrij aan uw kat.  

Naast de hoeveelheid onderhoudsvoer om op het gewenste gewicht te blijven, is 

de te voeren hoeveelheid ook afhankelijk van de activiteit van uw kat. Houd de 

conditie van uw kat in de gaten en pas zo nodig de hoeveelheid voer daar op 

aan.  

 

Geef het voer bij voorkeur droog, eventueel verdeeld over 2 maaltijden. 

Geef uw kat na het eten rust, dat is het beste voor de spijsvertering en het 

algehele gestel van uw kat. 

 

Zorg dat uw kat altijd voldoende en vers water kan drinken. 

 

Voedingstabel 

huidig gewicht Voer per dag 

1 tot 4 kg  25 - 55 gram 

4 tot 6 kg  55 - 80 gram 

6 tot 8 kg  80 - 100 gram 
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EcoVit Kat Senior Sensitive Glucosamine 

 

 

2 kg  € 23,- 

10 kg  € 51,- 

 

Korte omschrijving 

EcoVit Kat Senior Sensitive Glucosamine is een 

uitgebalanceerde complete dieetvoeding voor 

oudere (Senior) katten met senior-gedrag en 

minder actieve katten van alle rassen. EcoVit Kat 

Senior Sensitive Glucosamine is speciaal geschikt 

voor oudere katten (met Senior-gedrag = minder 

actief). Ouder wordende katten hebben een 

andere voedingsbehoefte dan jonge en actieve 

katten. EcoVit Kat Senior Sensitive Glucosamine 

is speciaal voor deze katten afgestemd op de 

stofwisseling en bevat alle belangrijke voedingsstoffen in de juiste 

verhoudingen. De Glucosamine en Chondroïtine in deze brok dragen bij aan het 

soepel houden van de gewrichten en spieren. 

 

Geschikt voor: 

Oudere (Senior) katten (van alle rassen) en minder actieve katten en katten 

met stramme gewrichten. 

 

EcoVit Kat Senior Sensitive Glucosamine is vrij van: 

• Gluten van tarwe, rogge, spelt en kamut  

• Geur-, kleur- en smaakstoffen 

• Kadavermeel 

• Soja 

• Chemische conserveringsmiddelen 

• Chemische antioxidanten 

 

EcoVit Kat Senior Sensitive Glucosamine:  

• is een dieetvoeding voor oudere katten en inactieve katten. 

• is dieetvoeding speciaal voor katten met stramme gewrichten. 

• bevat Zalmolie, Glucosamine en Chondroïtine. 

• is een uitgebalanceerd volledig kattenvoer. 

• bestaat uit hoogwaardige, licht verteerbare grondstoffen.  

• moet in principe droog gevoerd worden. 
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Voedingsadvies 

In de voedingstabel staan de richtwaarden voor het voeren van EcoVit Kat 

Senior Sensitive Glucosamine aan uw kat.  

Naast de hoeveelheid onderhoudsvoer om op het gewenste gewicht te blijven, is 

de te voeren hoeveelheid ook afhankelijk van de activiteit van uw kat. Houd de 

conditie van uw kat in de gaten en pas zo nodig de hoeveelheid voer daar op 

aan.  

 

Geef het voer bij voorkeur droog, eventueel verdeeld over 2 maaltijden. 

Geef uw kat na het eten rust, dat is het beste voor de spijsvertering en het 

algehele gestel van uw kat. 

 

Zorg dat uw kat altijd voldoende en vers water kan drinken. 

 

Voedingstabel 

huidig gewicht Voer per dag 

1 tot 4 kg  25 - 55 gram 

4 tot 6 kg  55 - 80 gram 

6 tot 8 kg  80 - 100 gram 
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Kitten 

EcoVit Kitten Krokant 4 -52 weken 

 

 

2 kg  € 23,- 

10 kg  € 51,- 

 

Korte omschrijving 

EcoVit Kitten Krokant 4 - 52 weken is een 

uitgebalanceerde complete voeding voor kittens 

van 4 weken tot circa 1 jaar. EcoVit Kitten 

Krokant 4 - 52 weken is uitgebalanceerd op de 

ontwikkeling van een kitten tot volwassen kat in 

het eerste levensjaar. 

 

Geschikt voor: 

kittens van 4 weken tot circa 1 jaar. 

 

EcoVit Kitten Krokant 4 - 52 weken is vrij van: 

• Gluten van tarwe, rogge, spelt, gerst en kamut  

• Geur-, kleur- en smaakstoffen 

• Kadavermeel 

• Soja 

• Chemische conserveringsmiddelen 

• Chemische antioxidanten 

 

EcoVit Kitten Krokant 4 - 52 weken:  

• is voeding speciaal voor kittens van 4 weken tot circa 1 jaar. 

• bevat zalmolie. 

• is een uitgebalanceerd volledig kittenvoer. 

• bestaat uit hoogwaardige, licht verteerbare grondstoffen.  

• moet in principe droog gevoerd worden. 

 

Voedingsadvies 

In de voedingstabel staan de richtwaarden voor het voeren van EcoVit Kitten 

Krokant 4 - 52 weken aan uw kitten.  

Naast de hoeveelheid onderhoudsvoer om op het gewenste gewicht te blijven, is 

de te voeren hoeveelheid ook afhankelijk van de activiteit van uw kitten. Houd 

de conditie van uw kitten in de gaten en pas zo nodig de hoeveelheid voer daar 

op aan.  

 

Geef het voer bij voorkeur droog, eventueel verdeeld over 2 maaltijden. 
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Voor jonge kittens vanaf 3 weken is het aan te raden de eerste tijd het voer in 

lauwwarm water te weken en dit na ca. 15 minuten aan de kitten te voeren. Na 

verloop van tijd kan men het water verminderen en dus langzaam en 

voorzichtig overstappen op droog voeder. 

 

Geef uw kitten na het eten rust, dat is het beste voor de spijsvertering en het 

algehele gestel van uw kat. 

 

Zorg dat uw kitten altijd voldoende en vers water kan drinken. 

 

Voedingstabel 

Leeftijd  Voer per dag 

3 tot 6 weken 30 - 40 gram 

6 tot 24 weken 40 - 90 gram 

 

 

 

 


