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Premium Super Kweek
Premium Super Kweek heeft een optimale verhouding 
van Omega 3 en 6 vetzuren. Dat zorgt voor een zijdezacht 
verenkleed en een optimaal herinneringsvermogen.  
Kortom een geweldig kweekvoer met vele kwaliteiten. 
Van dit voer blijft niets liggen en de duiven tonen een 
zeer gezonde uitstraling. Naast grit en mineralen zijn 
geen andere bijproducten nodig om ronde na ronde 
prachtig opgekomen jonge duiven te kweken.

Ruw eiwit 16,3% 
opneembaar eiwit 8,7% 
ruw vet 12,0%
koolhydraten 49,9% 

ruwvezels 7,4% 
Kcal 3536
omega ratio 2,8 : 1

Premium Kweek Olympia
Premium Kweek Olympia zorgt voor optimale groei, 
waardoor uw kweekkoppels vele rondes kunnen kweken 
en toch actief en super gezond blijven. Door de unieke 
samenstelling is het opneembare eiwit percentage  
bijzonder hoog en treedt er geen belasting op van het  
organisme. Hierdoor halen de duiven veel meer rende-
ment uit de voeding. Dat levert ook een flinke
besparing op in de benodigde hoeveelheid voer.

Ruw eiwit 15,9% 
opneembaar eiwit 8,4% 
ruw vet 9,9%
koolhydraten 53,3% 

ruwvezels 6,3% 
Kcal 3409
omega ratio 4 : 1
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Premium Start
Afhankelijk van de zwaarte van de vluchten wordt deze 
mengeling ingezet in de eerste helft van de week, vanaf de 
dag na thuiskomst. Op deze wijze wordt het lichaam perfect 
geschoond en tevens voorbereid voor de volgende fase. Bij 
eenvoudige vitesse- en midfond vluchten kan zelfs grotendeels 
met deze mengeling worden volstaan. Ook is het een ideale 
mengeling voor het vliegen met weduwduivinnen, die met een 
kleinere hoeveelheid beschikbare energie wekenlang op  
topniveau kunnen presteren.

Ruw eiwit 12,2% 
opneembaar eiwit 7,2% 
ruw vet 6,4%
koolhydraten 59,7% 

ruwvezels 6,3% 
Kcal 3228
omega ratio 5 : 1

Premium Super Start
Premium Super Start heeft een zeer hoog vet- en opneem-
baar eiwit gehalte. Daarnaast geschikt Super Start over veel 
koolhydraten en vezels. Zo herstelt de duif super snel van de 
vlucht of training en worden de darmen geschoond voor een 
snelle opbouw van spieren en energie voorraad. Ook zeer 
geschikt in gebieden waar een sterke zeewind regelmatig 
opsteekt en meer energie nodig in de voorbereiding naar een 
wedvlucht. Premium Super Start is de topmengeling voor  
duivenhouders die alleen met het allerbeste tevreden zijn.

Ruw eiwit 14,0% 
opneembaar eiwit 8,1% 
ruw vet 11,8%
koolhydraten 51,4% 

ruwvezels 8,6% 
Kcal 3543
omega ratio 4,9 : 1

Premium Athletic
Premium Athletic wordt ingezet in het midden- en einde van 
de week van vitesse tot en met de dagfondvluchten. Het is een 
mengeling met een relatief hoog vetgehalte en hoogwaardig 
opneembaar eiwit. Matador kiest bij deze vliegmengeling 
voor een laag peulvrucht gehalte en een hoog omzetbare 
energie met een uitstekende omega verhouding. Premium 
Athletic bevat onder meer het hoogwaardige perillazaad en 
mariadistelzaad. Perillazaad is een natuurlijke ontstekings-
remmer vooral voor de darmen, een natuurlijke antioxidant, 
weerstand verhogend en is rijk aan omega 3 vetzuur.  
Mariadistelzaad staat bekend om haar lever beschermende 
eigenschappen, zorgt voor optimalisatie van de vetstofwisse-
ling, en bevat waardevolle omega 6 vetzuren.

Ruw eiwit 14,5% 
opneembaar eiwit 7,5% 
ruw vet 9,2%
koolhydraten 56% 

ruwvezels 5,9% 
Kcal 3326
omega ratio 3,5 : 1
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Premium Supreme
Deze vernieuwde vliegmengeling uitermate geschikt voor 
wekelijks midfond- en dagfond met 2 nachten mand. Premi-
um Supreme zorgt voor een betere energietoevoer en een 
verbranding met minder afvalstoffen. Ddoor de toevoeging 
van gepolijste rond rijst wordt er veel vocht in het lichaam 
opgenomen. De mengeling is licht verteerbaar, minder belas-
tend voor het lichaam. Dit zorgt voor minder vermoeidheid 
bij thuiskomt en een veel snellere recuperatie. De spieren en 
energievoorraad worden met Premium Supreme sneller opge-
bouwd. De verbeterde omega verhouding wat zorgt tot meer 
natuurlijke weerstand en gezondheid.

Ruw eiwit 15,1% 
opneembaar eiwit 8,0% 
ruw vet 12,5%
koolhydraten 50,3% 

ruwvezels 8,3% 
Kcal 3551
omega ratio 4,1 : 1

Premium Complete Plus
De mengeling is helemaal compleet en heet daarom ook
Complete Plus. Deze vernieuwde mengeling is voor liefhebbers 
die een voersysteem volgen te lastig vinden en vooral op zoek 
zijn naar eenvoud. Voor mensen die weinig tijd hebben. Veel 
liefhebbers hebben al bewezen hiermee topprestaties te kun-
nen neerzetten. Je kunt namelijk bijna geen fouten meer maken.  
“Ik heb gekeken wat de duiven nodig hebben om goed te kunnen  
opschonen. Daarnaast moet er voldoende eiwit in zitten om de  
spieren te voeden. Als laatste ook voldoende energie om de  
vluchten goed te kunnen afwerken. Dit alles in een juiste  
onderlinge verhouding gemengd. Het resultaat is één mengeling 
voor alle vluchten tot 6 ½ - 7 uur vliegen.”

Ruw eiwit 12,8% 
opneembaar eiwit 6,9% 
ruw vet 8,4%
koolhydraten 57,9% 

ruwvezels 6,1% 
Kcal 3374
omega ratio 3,5 : 1

Premium Fond
Dé mengeling voor het zware werk. Een moderne en specifie-
ke mengeling voor de zware fond 700-1300 km. Premium Fond 
is uitermate geschikt voor weduwschap en vooral ook voor 
het spel met duiven op nest op de zware fond worden met 
deze mengeling topprestaties behaald. Als wedstrijdduiven 
veel meer uren moeten vliegen dan wordt het energieverbruik 
en ook het eiwitgebruik veel hoger. Het eiwit gebruikt de duif 
niet alleen als energiebron, het is onontbeerlijk om de spieren
optimaal te laten functioneren.

Ruw eiwit 15,8% 
opneembaar eiwit 7,9% 
ruw vet 9,3%
koolhydraten 53,6% 

ruwvezels 6,7% 
Kcal 3358
omega ratio 4 : 1
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Premium Turbo Extreme
Doordat het in de zomers geleidelijk steeds warmer gaat
worden, moeten we de energie mengeling aanpassen aan de
veranderende omstandigheden. Perillazaad een van de
toevoegingen in de nieuwe energiemengeling. Perillazaad
werkt ontstekingsremmend, met name voor de darmen, is
een natuurlijke antioxidant, verhoogt de weerstand, houdt
het bloedsuiker onder controle. Ook de hoeveelheid
gepolijste rondrijst is flink verhoogd. Als we dorst kunnen
voorkomen door meer rondrijst in de mengeling te doen, dan
is dat alleen maar winst. Door de verschuiving van een deel
mais naar gepolijste rondrijst is het aandeel van geleidelijk
opneembare koolhydraten niet verslechterd. Sterker nog, die
is zelfs nog iets verbeterd. Juist deze koolhydraten zorgen 
ervoor, dat duiven langer op koolhydraten kunnen vliegen.

Ruw eiwit 13,2% 
opneembaar eiwit 7,8% 
ruw vet 13,3%
koolhydraten 51,1% 

ruwvezels 8,1% 
Kcal 3685
omega ratio 2,8 : 1

Premium HE
Deze mengeling werd speciaal ontwikkeld voor de zware
fond en overnachtvluchten. Premium HE wordt de laatste
dagen voor de vlucht toegevoegd om zo uw duiven
voldoende energie mee te geven voor onderweg.
Deze High Energy mengeling heeft een vetpercentage van
meer dan 20% om daarmee meer dan voldoende energie
voor de verre drachten in de energie tanks op te slaan. De
HE mengeling kan samen met Premium Fond in de laatste
4 - 5 dagen voor inkorven gegeven worden. Ook is HE zeer  
geschikt om apart in potjes te voeren, en deze te plaatsten 
naast de nestschalen van de broedende fondduiven.

Ruw eiwit 16,5% 
opneembaar eiwit 9,8% 
ruw vet 20,3%
koolhydraten 40,9% 

ruwvezels 9,3% 
Kcal 4028
omega ratio 6 : 1

Premium Detox
Kun je op een natuurlijke manier een wedstrijdduif helemaal 
schoonmaken van binnen, de bloedwaarden verbeteren en  
de lever ontgiften? In deze unieke mengeling zit een hoog  
percentage mariadistelzaad. Mariadistel heeft een grote  
reputatie als het gaat om de positieve effect bij lever- en 
galaandoeningen en vergiftiging. Daarnaast is er een flink 
percentage perillazaad toegevoegd. Naast een schone lever 
krijgen je wedstrijdduiven een prachtig verenkleed.

Ruw eiwit 11,9% 
opneembaar eiwit 4,6% 
ruw vet 8,5%
koolhydraten 52,8% 

ruwvezels 11,5% 
Kcal 3127
omega ratio 2,4 : 1
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Jonge Duiven HOT
Eén mengeling geschikt voor jonge duiven vanaf het spenen 
tot en met de jonge duiven vluchten (0-500km). Jonge dui-
ven zullen zelf moeten leren om zich aan te passen aan de 
veranderde omstandigheden. Hetere en drogere lucht heeft 
gevolgen voor de gezondheid van de duiven. Juist onze jongen 
hebben veel behoefte aan vocht, om uitdroging te voorkomen. 
Door minder mais in de mengeling, wordt er minder warmte 
in het lichaam ontwikkeld. Door de toevoeging van gepolijste 
rond rijst wordt er veel vocht in het lichaam opgenomen. Een 
uitgebalanceerde eiwitverhouding zorgt dat de jonge duiven 
voldoende hard in het vlees blijven. Een mengeling die zorgt 
dat de darmen beter werken, des te beter worden de aange-
boden voedingsstoffen opgenomen en des te minder kans op 
jonge duivenziekte.

Ruw eiwit 12,8% 
opneembaar eiwit 6,9% 
ruw vet 7,4%
koolhydraten 59% 

ruwvezels 5,9% 
Kcal 3295
omega ratio 3,7 : 1

Premium Sprinter
Sprinten is een ware kunst. Alles, maar dan ook alles moet 
kloppen, iedere seconde telt. De duiven mogen niets te veel 
aan reserves hebben, anders gaat de pure snelheid verloren. 
Wedstrijdduiven tijdens een wedvlucht, vliegen in het eerste uur 
hoofdzakelijk op koolhydraten en bloedvetten. In Nederland en 
België kennen de vluchten met één nacht mand nog altijd
de grootste deelname. Daarom heeft Matador speciaal voor 
deze groep liefhebbers deze optimale mengeling voor het  
ultieme snelheidswerk

Ruw eiwit 11,7% 
opneembaar eiwit 6,5% 
ruw vet 4,7%
koolhydraten 64,9% 

ruwvezels 3,7% 
Kcal 3242
omega ratio 3,7 : 1

Premium Volièremengeling
Duiven kunnen gemakkelijk vervetten als zij geen prestaties 
hoeven leveren. Met de Premium volière mengeling kun je de 
kweekduiven een prima mengeling voorschotelen vanaf het 
moment dat ze gescheiden worden. Met de Volière Mengeling 
blijven de kweekduiven super gezond en vetten niet aan door 
de juiste energie toevoer en de vele vezels. Ook is deze  
mengeling zeer geschikt voor weduwduivinnen en weduwnaars 
die niet gespeeld worden en thuis wachten op hun partners.

Ruw eiwit 11,6% 
opneembaar eiwit 6,7% 
ruw vet 6,7%
koolhydraten 59,3% 

ruwvezels 7% 
Kcal 3209
omega ratio 4 : 1
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Premium Rui
Premium Rui is een schitterende mengeling die zorg draagt
voor een optimaal verloop van de rui periode. Door de vele
vetrijke zaden en het hoog opneembare eiwitkwaliteit,
worden de duiven veel minder belast. Zo wordt de basis
gelegd voor een super zachte en complete bevedering.
De specifieke samenstelling zorgt voor een nog betere
verdeling en hogere opneembaarheid van eiwitten.
Daardoor verloopt de rui makkelijker en vlotter voor onze
duiven. De optimalisatie van de vetzuurverhoudingen zorgt
voor een hogere weerstand en betere gezondheid.

Ruw eiwit 14,2% 
opneembaar eiwit 7,5% 
ruw vet 8,4%
koolhydraten 56,3% 

ruwvezels 6,3% 
Kcal 3308
omega ratio 4 : 1

Premium Super Rui
Deze Super Rui mengeling is speciaal ontworpen voor
duivenhouders, die geen bijproducten over het voer willen
en geven en toch de beste zorg willen bieden aan hun
duiven tijdens de rui-periode. Het hoogwaardige complete
aminozurenpatroon zullen de duiven met minder voer
toekunnen. Daarnaast is de onderlinge Omega
vetzuurverhouding dankzij de toevoeging van perilla zaad
in de Premium Super Rui optimaal. Hierdoor ontstaat er
een super zacht nieuw verenkleed en zal de rui optimaal
verlopen. Het is gelukt om een topvoer te maken die zijn
weerga en zijn gelijke niet kent.

Ruw eiwit 15,4% 
opneembaar eiwit 8,4% 
ruw vet 12,5%
koolhydraten 49,8% 

ruwvezels 8,0% 
Kcal 3578
omega ratio 2,6 : 1

Premium Rust
De naam van deze mengeling laat weinig tot de
verbeelding over. De ideale wintermengeling welke je kan
gebruiken direct na de rui-periode tot aan het koppelen.
Of je duiven in de winter door laat trainen, of dat je ze
binnen laat zitten, ze blijven met deze mengeling prima op
gewicht.
Door het grote aanbod aan verschillende hard en zachtere
ruwvezels wordt in drie weken tijd het darmkanaal
helemaal opgeschoond. De achtergebleven voedingsresten
van de rui- of kweekperiode worden als het ware door
bezems verwijderd uit het darmstelsel. Daarna kunnen de
voedingsstoffen weer optimaal worden opgenomen.

Ruw eiwit 11,1% 
opneembaar eiwit 6,5% 
ruw vet 6,5%
koolhydraten 59,5% 

ruwvezels 7,5% 
Kcal 3150
omega ratio 6,7 : 1
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Premium Boarding Mix
Met name op erg warme dagen en voor de jonge duiven  
(hitte en stress in de manden) heeft Matador een mengeling 
samengesteld welke ideaal is voor de  dag van inkorven. De 
laatste maaltijd voordat uw favorieten de reismand ingaan.  
De Boarding mix bevat zeer veel gepolijste  
rond rijst. Deze rijst neemt veel vocht op  
welke onontbeerlijk is op zeer warme dagen.  
In de praktijk zien we dat de duiven veel  
minder water opnemen direct na de vlucht.  
Door dit voordeel komen er meer  
van je wedstrijdduiven op de uitslag.

Ruw eiwit 14,2% 
opneembaar eiwit 8,0% 
ruw vet 15,3%
koolhydraten 49,2% 

ruwvezels 7,9% 
Kcal 3690
omega ratio 3 : 1

Matador Ocean Gold
Matador Ocean Gold past perfect bij de Matador voeders.  
U heeft dus niets anders meer nodig om uw duiven
optimaal door de rui te krijgen. Tijdens de kweek zorgt  
Matador Ocean Gold voor een perfecte groei van de jongen.
Ook voor de oude en jonge duiven en tijdens de vliegperiode  
is de Ocean Gold de juiste aanvulling.

Matador Mineral
Matador Mineral is een mengsel dat uw duiven bijzonder  
graag eten. Het bevat alle noodzakelijke mineralen en
sporenelementen die uw duiven nodig hebben voor een  
probleemloze kweek, vlieg en ruiperiode. De aanwezige
maagkiezel draagt bij tot een goede vermaling van het  
opgenomen voer. Matador Mineral bevat een hoog  
calciumgehalte in verhouding tot fosfor,  
zo worden de tekorten die in het voer  
aanwezig zijn op de juiste wijze aangevuld.


