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Heb jij je al eens afgevraagd waar de voeding van jouw 
hond vandaan komt? Vandaag nemen we een kijkje achter 
de schermen bij Ecoclavis, het bedrijf dat Jolipet en Wolf’s 
Menu produceert, vriesverse natuurvoeding voor  
viervoeters, hier in België. 

bestaat uit “categorie 3-vlees” van zulke 
bedrijven.’

BETROUWBARE OORSPRONG
Het vlees voor Jolipet en Wolf’s Menu is 
dus afkomstig van een beperkt aantal 
betrouwbare leveranciers. ‘We zijn het 
enige vriesverse diervoedingsbedrijf in 
België dat een FCA-erkenning (Feed Chain 
Alliance) heeft’, vertelt zaakvoerder Pierre. 
‘Dat betekent dat we onze ingrediënten 
niet zomaar eender waar kunnen aanko-
pen.’
Kwaliteit gaat hand in hand met netheid, 
iets wat de keuken van Jolipet en Wolf’s 
Menu uitdraagt. De machines, die overi-
gens dezelfde zijn als degene die in de 
humane voedingsindustrie worden 
gebruikt, blinken als een spiegel. Het 
geheim? ‘Ze worden na elke productie 
grondig gereinigd en gedesinfecteerd’, 
verklapt Pierre. 

HET PRODUCTIEPROCES
Het productieproces van Jolipet en Wolf’s 
Menu is een relatief ambachtelijk proces. 
‘We produceren in loten van 500 kg’, legt 
Pierre uit. In 9 stappen worden de grond-
stoffen verwerkt tot een afgewerkt product 
dat bij de consument terechtkomt.

De productiehal van Ecoclavis heeft meer 
weg van een grootkeuken dan van een 
dierenvoedingsfabriek. De vriesverse 
natuurvoeding wordt hier bereid door een 
gediplomeerd slager die jarenlang een 
eigen beenhouwerij heeft gehad. ‘Een 
bewuste keuze, want een slager herkent 
alle organen en kan zelfs zeggen van welk 
dier ze afkomstig zijn’, verklaart zaakvoer-
der Pierre Kemseke. ‘Door zijn jarenlange 
ervaring met vlees voor menselijke 
consumptie kan de slager bijvoorbeeld 
moeiteloos het onderscheid maken tussen 
een gezonde en een ongezonde lever. 
Bespeurt hij een ongezond stuk vlees, dan 
weert hij het uit onze voeding.’

CATEGORIE “HUMAAN”
In het slachthuis wordt (orgaan)vlees 
opgedeeld in vier categorieën. Vooreerst is 
er vlees geschikt voor menselijke con-
sumptie. Categorie 3-vlees is dat niet, maar 
mag wel in dierenvoeding worden 
gebruikt. Vlees van de overige categorieën 
(1 en 2) mag onder geen beding in dierlijke 
voeding worden gebruikt en krijgt veelal 
een bestemming als meststof, bodemverbe-
teraar en zelfs als brandstof. 
Kwaliteit staat bij Jolipet en Wolf’s menu 
voorop. ‘We gebruiken voornamelijk vlees 
dat - vooraleer het naar onze fabriek komt 
- categorie “Humaan” is’, onthult Pierre 
Kemseke. ‘Omdat dit vlees normaliter 
richting de menselijke voedingsketen gaat, 
volgt het een zeer strik en hygiënisch 
traject in het slachthuis, inclusief grondige 
controle van het Federaal Agentschap voor 
de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). 
Voor vlees van categorie 3 gelden er 
minder strenge regels. Sommige slachthui-
zen gooien alle producten van deze 
categorie samen in één bak, die niet 
noodzakelijk voldoende gekoeld is. Dat 
geeft bacteriën vrij spel om snel te 
woekeren. Gelukkig zijn er ook slachthui-
zen die een zeer betrouwbaar circuit 
hebben voor vlees van categorie 3. Een 
beperkt aandeel van onze grondstoffen 

Een kijkje in 
de keuken
van Jolipet en Wolf’s Menu



1  Samenstellen
‘Iedere blok vlees gaat eerst door de 
handen van onze slager, die de kwaliteit 
beoordeelt. Naast het vlees worden ook 
nog fruit, geblancheerde groenten, licht 
voorgekookte rijst of aardappelen en 
aangepaste oliën toegevoegd, volgens 
nauwkeurig gedefinieerde recepten. Per 
recept worden 7 à 12 ingrediënten 
gebruikt.’

2  Malen
‘De ingrediënten gaan in de gehaktmolen. 
De maalgrootte is afhankelijk van de 
doelgroep. Voor sommige producten 
malen we op 13 millimeter, omdat we 
willen dat de consument zoveel mogelijk 
de structuur kan zien. Het andere uiterste 
is de kattenvoeding: daarvoor moeten we 
zo fijn mogelijk malen, op 5 millimeter. 
Katten zijn kieskeurige eters. Als ze in de 
voeding nog één volle erwt opmerken, 
zullen ze er helemaal rondom eten.’

3  Mengen
‘Vervolgens wordt het gehakt in de 
menger gekieperd, waar ook een door 
Ecoclavis ontwikkelde premix wordt 
toegevoegd. Deze bestaat uit vitaminen, 
mineralen en sporenelementen en heeft 
een aandeel van 0,5 tot 1,5% van de 

voeding. Alles gaat in de mengmachine 
en wordt gedurende vijf minuten gemengd 
tot een homogene massa.’ 

4  Vormen
‘In de volgende machine wordt het 
mengsel gevormd naargelang het 
eindproduct. Maken we een batch Jolipet, 
dan worden er “hamburgertjes” van 25 g 
gecreëerd. Gaat het om Wolf’s Menu, dan 
zijn het schijfjes van 50 g. Op dat moment 
is het product het “warmst”: tussen -1°C 
en -2,5°C. Dat is de hoogste temperatuur 
die het product zal bereiken gedurende 
heel het productieproces.’

5  Snelvriezen
‘De spiraalvormige snelvriezer koelt de 
hamburgertjes in 18 tot 30 minuten af tot 
-22°C, in een ruimte waar het -34°C is.’

6  Wegen
‘Eens de hamburgers uit de snelvriezer 
komen worden ze via een trilplaat naar de 
weegmachine, die bovenop de verpak-
kingsmachine staat, voortbewogen.’

7  Verpakken
‘Vervolgens worden de hamburgertjes in 
een zak verpakt, al naargelang het 

product, van 600 g (Jolipet Cat of Jolipet 
Puppy), 750 g (Jolipet Adult Dog) of 
800 g (Wolf’s Menu).’

8  Controleren
‘In de volgende stap vinden er nog drie 
controlemomenten plaats:
• De metaalcontrole
Elke zak gaat door een metaaldetector. Dit 
blijkt geen overbodige luxe. Van tijd tot tijd 
vinden we kleine stukjes prikkeldraad 
terug in runderpens, die het rund per 
ongeluk heeft binnengespeeld tijdens het 
grazen. Dankzij de metaaldetector, 
waarvan de werking voor en na elk lot 
wordt gecontroleerd, kan metaal onmoge-
lijk in het eindproduct aanwezig zijn.
• De gewichtscontrole
Elke zak wordt afzonderlijk gewogen. 
Te lichte of te zware zakken worden 
ertussenuit gehaald.
• De manuele controle
Ten slotte checken operatoren onder 
andere of de zak goed gesloten is en geen 
scheurtjes vertoont.’

9  Inladen
‘Als laatste stap gaan de zakjes in dozen, 
die op hun beurt op paletten worden 
gestapeld en de diepvries ingezet tot ze 
vervoerd worden naar een verdeelpunt.’
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Made in Belgium
Jolipet en Wolf’s Menu worden gemaakt in België. Bovendien is 90% van de 
ingrediënten van lokale oorsprong (afkomstig uit België, Noord-Frankrijk of het 
Zuiden van Nederland), met als uitzondering o.a. de zalm die we gebruiken, 
die in het wild gevangen wordt in Alaska. We kopen de grondstoffen hoofdza-
kelijk op bij lokale slachthuizen en uitbeenzalen, en dus niet bij handelaars. 
Zo hebben we meer controle over de producten en weten we dat ze niet 
onnodig een lange afstand hebben afgelegd. Veel hondenvoeding en –snacks 
zijn tegenwoordig afkomstig uit Thailand of China, wat wil zeggen dat er een 
grote milieu-impact achter schuilgaat. Wij proberen onze ecologische 
voetafdruk laag te houden door te kiezen voor lokaal, made in Belgium!

uit komt. Het verschil tussen beide geeft 
een indicatie voor de verteerbaarheid. Uit 
de testen van de UGent bleek dat de 
vertering van onze voeding tussen 90 en 
94% ligt. Met andere woorden: als een 
hond 100 gram van de voeding eet, zal hij 
er slechts 6 tot 10 gram van uitscheiden als 
ontlasting. Bij hondenbrokken ligt de 
verteringsgraad rond de 80%. Het mag 
misschien vreemd klinken maar de 
kwaliteit van een voeding herken je aan de 
hoeveelheid en de consistentie van de 
ontlasting. De dag dat je met 
kwaliteitsvolle verse rauwe voeding begint 
merk je dat meteen aan de mindere 
ontlasting.’ 

RAUW + KORRELS = PERFECT  
MOGELIJK!
Toch pleit Pierre niet voor een wereld 
waarin we onze honden uitsluitend gaan 
voederen met vriesverse voeding. ‘Laten 
we heel eerlijk zijn: er zou te weinig vlees 
zijn’, geeft hij toe. De zaakvoerder van 
Jolipet en Wolf’s Menu wil hondenbrokken 
zeker niet afkraken. ‘Hondenkorrels waren 
een nuttige uitvinding toen ze in de jaren 
’50 van vorige eeuw op de markt kwamen. 
Daarvoor werden honden vaak gevoederd 
met (tafel)restjes. De komst van de brok 
zorgde er vooral voor dat mensen hun 

SPIERVLEES EN VOEDZAME 
ORGANEN
Niet enkel tijdens het productieproces 
wordt er veel aandacht besteed aan 
kwaliteit, ook de ingrediënten zelf zijn van 
topkwaliteit. In Jolipet ligt de nadruk op 
spiervlees en harten. ‘Spiervlees en 
harten hebben een hogere voedingswaarde 
dan het meeste orgaanvlees, aldus Pierre. 
‘Het is magerder, bevat meer eiwitten, 
minder as en is rijk aan vitaminen en 
mineralen. Bij Wolf’s Menu maken we 
naast het spiervlees en de harten (toch nog 
altijd goed voor 50% van het vleesgehalte) 
ook gebruik van voedzame organen, zoals 
bijvoorbeeld lever, pens, tong, en long. 
Lever is een orgaan dat heel rijk is aan 
vitamine A en D. Nog zo’n kwalitatief 
orgaan is de pens, ik noem het vaak de 
“Yakult voor honden”. Bepaalde bacteriën 
die in de pens zitten, en in rauwe voeding 
in het algemeen, zijn gunstig voor de 
darmflora van honden. Dat is gebleken uit 
een onderzoek van de universiteit van 
Udine in 2017.’

KLINISCH GETEST
De voeding van Jolipet en Wolf’s Menu 
bouwt voort op de meest recente weten-
schappelijke kennis. Toen Pierre in 2012 
besloot om een nieuwe hondenvoeding op 

de markt te brengen, zat hij samen met 
onderzoekers van de universiteit van Gent. 
‘Zo kwamen we tot een eerste recept: 
Jolipet Hypoallergeen’, herinnert Pierre. 
Van daaruit werd een volwaardig gamma 
hondenvoeding ontwikkeld.
Het creëren van een voeding die zo 
compleet en voedzaam mogelijk voor onze 
honden is, is echter een lopend proces. 
Daarom blijft Pierre geregeld zijn licht 
opsteken bij de wetenschappelijke wereld. 
‘Toen we begonnen hebben we de 
verteerbaarheid van onze voeding 
klinisch laten testen aan de UGent’, 
vertelt hij. ‘Verteerbaarheid lijkt voor 
sommige mensen een vaag begrip. 
Nochtans, voeding met een hoge verteer-
baarheid is essentieel voor de gezondheid 
van jouw viervoeter. De samenstelling die 
vermeld wordt op de verpakking, onthult 
slechts een deel van het verhaal. Aan een 
hoog eiwit- of calciumgehalte heeft je 
huisdier niets als deze elementen weinig 
opneembaar zijn, een probleem dat zich 
vaak voordoet bij laagwaardige ingrediën-
ten.’
Nog een voordeel van hoge verteerbaar-
heid is de vermindering van de hoeveel-
heid ontlasting. ‘Zo wordt trouwens de 
verteerbaarheid van voeding gemeten: men 
meet wat er in de hond gaat en wat er terug 



laten ontstaan bij hun viervoeters, vooral 
bij de pups. Met Jolipet en Wolf’s Menu is 
het voor de consument makkelijk en veilig 
om je hond vers vlees te geven. Bovendien 
is de calcium die wij toevoegen afkomstig 
van krijt. Het gaat om gezuiverd krijt met 
een hogere opneembaarheid dan van bot. 
Daarnaast is het veiliger dan botten, die 
kunnen onder bepaalde omstandigheden 
versplinteren of tot perforaties leiden. 
Of je het nu BARF, KVV (kant-en-klaar 
vers vlees) of vers vlees noemt, de 
vriesverse natuurvoeding van Jolipet en 
Wolf’s Menu zal in alle behoeften van je 
geliefde huisdier voorzien. Overtuigd? Ga 
langs bij een dierenspeciaalzaak in je buurt 
en die zal je verder op weg helpen.

dag 1 rund, dag 2 paard, dag 3 kip, dag 4 
vis, dag 5 wild enz.) en de correcte 
verhoudingen tussen spiervlees, orgaan-
vlees en bot aan te bieden proberen ze hun 
hond een zo compleet mogelijke maaltijd 
te serveren. Maar, dat legt een grote 
verantwoordelijkheid bij de consument 
zelf: die moet goed weten waar hij mee 
bezig is. Eerst en vooral moet hij er zeker 
van zijn dat het vlees van een veilige bron 
afkomstig is. Vlees van categorie 3 wordt 
niet in elk slachthuis even goed behan-
deld… Bovendien is de verhouding tussen 
calcium en fosfor in de voeding zeer 
belangrijk. Fosfor halen honden uit vlees, 
calcium uit bot. Consumenten die dit te 
licht opvatten kunnen al te snel tekorten 

huisdier op een heel gemakkelijke manier 
konden voederen, in een steeds jachtiger 
wordend bestaan. Maar convenience 
oftewel gebruiksgemak is niet alles. Naar 
mijn mening is de factor “convenience” te 
veel de overhand gaan nemen. Iets wat 
lijnrecht tegenover de evolutie staat 
waarop mensen hun hond zijn gaan 
bekijken: als een volwaardig gezinslid. 
Gebruiksgemak speelt natuurlijk mee in 
het beslissingsproces rond welke voeding 
we onze hond(en) geven, maar het mag 
nooit de dominante factor zijn. 
Enkel en alleen vriesverse voeding geven 
heeft echter ook een keerzijde: je moet 
vaker naar de winkel gaan (tenzij je een 
grote diepvries hebt) en het neemt iets 
meer tijd om op te dienen en af te ruimen. 
Maar het effect op je hond is fenomenaal! 
Steeds meer consumenten combineren 
daarom hondenbrokken met vers vlees. 
’s Morgens korrels en ’s avonds wanneer je 
wat meer tijd hebt vriesverse voeding? Het 
kan perfect! Bovenop de brokken enkele 
ontdooide hamburgertjes in de eetkom of 
op zondag wanneer je voor jezelf crois-
sants gaat halen een kommetje vriesverse 
voeding voor je viervoeter, het zijn maar 
enkele mogelijkheden waarop je Jolipet en 
Wolf’s Menu kan geven. Al geef je het 
maar van tijd tot tijd! 
Als je een hond in huis haalt, heb je ook de 
verantwoordelijkheid om hem zo gezond 
mogelijk te voeden. Hondenbrokken 
hebben zeker hun verdienste naar gebruiks-
gemak toe, maar wij eten ook niet ganse 
dagen enkel en alleen cornflakes of 
fastfood!’

BARF OP EEN VEILIGE EN 
MAKKELIJKE MANIER
Met het verse, rauwe vlees van Jolipet en 
Wolf’s Menu bied je jouw huisdier een 
veilige variant van BARF aan. Aanhangers 
van BARF (Bones And Raw Food) zweren 
bij ongemalen vlees, organen en botten als 
basis voor hondenvoer. Door voldoende te 
variëren van eiwitbron (bijvoorbeeld op 


