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Doel: 
Een klantrecept op een gestandaardiseerde wijze overnemen in een fabrieksrecept 

Werkwijze: 
- Het klantrecept wordt per mail aangeleverd aan de mengvoerproducent.  Indien een veehouder 
aangeeft deel te nemen aan een concept, conformeert producent zich aan de bijbehorende eisen. 
- De mengvoerproducent maakt er op de volgende wijze een fabrieksrecept van:   
                  - Alle grondstoffen (m.u.v. de premix en evt. aminozuren/enzymen op drager) worden  
                   één op één procentueel overgenomen.  
                 - De premix wordt in geteld naar gelang het feitelijke inmengingspercentage. Deze premix     
                   levert minimaal de gehaltes aan vitaminen en sporenelementen zoals op de site  
                   aangegeven. (Ook organisch vs. anorganische vorm is hierbij van belang). 
                 - Synthetische aminozuren en enzymen op drager worden ingerekend op equivalentbasis. 
                 - Vervolgens wordt eventueel met gries, krijt, monocal en/of zout gecorrigeerd voor de 
                   gebruikte dragers. Dit  op een dusdanige wijze dat de gehaltes aan Ca, P, Na en Cl kloppen   
                   met de waardes van het klantenrecept. Het gehalte aan P in het voer (= label) mag nooit  
                   meer dan 0,1 gram hoger zijn dan het gevraagde gehalte. 
                 - Enzymen die standaard in een premix zitten hoeven niet los opgenomen te worden. 
-  Aanvullend hierop is het toegestaan de volgende grondstoffen te vervangen door een alternatief.  
                 - Soja en zonnepit met een laag ruw eiwit  in het klantrecept, mogen op ruw eiwit basis  
       vervangen worden door een variant met hoger eiwit en correctie met RC-bron of grootste  
                    grondstof.   
                -  Melasse mag vervangen worden door een andere suikerbron. 
                -  Synthetische aminozuren in droge vorm mogen op AZ-equivalent vervangen worden door  
                    hun vloeibare variant.   
                 - Enkelvoudige oliën, vetten en vetzuren mogen vervangen worden door mengsels hiervan.  
                   (mits het vetzurenpatroon overeenkomt). 
                 - Enkelvoudige zuren mogen vervangen worden door mengsels hiervan.  
                 - Bovenstaande vervangingen zijn niet toegestaan, wanneer de klant nadrukkelijk vermeldt   
                   dit niet te willen.  Ook zijn dergelijke vervangingen niet toegestaan voor andere dan  
                   bovengenoemde grondstoffen. 

Bij afwijkingen: 
- Indien uitvoering van deze werkwijze tot problemen leidt, neemt de mengvoerproducent contact 
op met MijnVoer.nl of met de betreffende voerspecialist. 
- Indien het klantrecept op enige andere wijze aanpassing behoeft (b.v. in verband met 
productiebeperkingen, zoals persbaarheid) neemt de mengvoerproducent contact op met de 
voerspecialist en indien niet bekend met de klant zelf, om hierover overeenstemming bereiken. 
 
- Afwijken van bovenstaande werkwijze is niet toegestaan. Mengvoerproducent is zich bewust van 
het feit dat dit tot schadeclaims en/of uitsluiting van MijnVoer.nl kan leiden.  


