
Hoe worden honden- en 
kattenbrokken gemaakt?

In 7 stappen het productieproces van de onze 
brokken



Stap 1

Begin van het proces; binnenkomst 

ingrediënten

Om hoogwaardige en goede brokken te kunnen maken, is het essentieel te werken met kwalitatief goede 
grondstoffen, want de grondstoffen zijn de basis van de te maken brokken. Zo gebruikt CaroCroc enkel 
grondstoffen en producten waarvan de herkomst uitvoerig gecontroleerd is en daarbij ook volledig te 
traceren is. Dit is mogelijk doordat deze grondstoffen enkel worden ingekocht bij daarvoor 
gecertificeerde leveranciers. Al voor de feitelijke levering van deze grondstoffen is de kwaliteit en 
veiligheid van deze grondstoffen gegarandeerd door bovenstaande werkwijze.

Als de grondstoffen geleverd worden, vindt er 
standaard controle plaats door de kwaliteitsdienst 
van CaroCroc. Wanneer de grondstoffen zijn goed 
gekeurd, worden ze opgeslagen in speciaal 
daarvoor bestemde grondstof silo’s, tanks of vaten. 
Vitamines en mineralen worden aangeleverd in 
zakken of vaten. Deze grondstoffen worden in 
kleinere hoeveelheid aan de brokken toegevoegd, 
afgestemd op de vitaminebehoefte van jouw 
viervoeter. 

Het storten van het mais

Wist jij dat dit alles voorafgaat voordat de brokken uberhaupt gepro-
duceerd kan worden? 



Stap 2

Begin van het echte werk; malen en 

mengen

Het daadwerkelijke productieproces gaat beginnen. Dit proces start met het afwegen van de 
grondstoffen. De meeste grondstoffen worden direct automatisch en in de juiste hoeveelheid en 
verhouding afgewogen. 
De kleinere hoeveelheden grondstoffen, ook wel de fijne componenten genoemd zoals de vitaminen en 
mineralen, worden zelfs met de hand toegevoegd! Precisiewerk dus. Het maken van brokken is dan ook 
zeker niet enkel een machinaal gebeuren.

Na het doseerproces worden de ingrediënten door 
honderden hamers gemalen in de hamermolen, net 
zolang tot het meel de voorgeschreven fijnheid 
heeft en vervolgens door de zeef de hamermolen 
verlaat. Buiten de hamermolen om worden de 
vitaminen en mineralen toegevoegd. Daarna wordt 
het meelmengsel in de menger gemengd tot een 
homogene substantie. Een homogene substantie 
houdt in dat de bestanddelen in een mengsel 
perfect door elkaar gemengd zijn en de 
bestanddelen zelfs op microscopisch niveau niet van 
elkaar te onderscheiden zijn. Vervolgens gaat het 
mengsel naar de extruder. Wat extruderen is, leggen 
we je in stap drie van het proces uit.

Malen en mengen

Wist jij dat er 55 verschillende grondstoffen gebruikt worden om het CaroCroc 
assortiment samen te stellen?



Stap 3

Extruderen, wat houdt dat in?

Extruderen

Na het in de vorige stap (twee) beschreven malen en mengen van het mengsel dat ten grondslag ligt aan de 
brokken van CaroCroc (die jij je hond of kat wellicht voert), wordt aan het mengsel onder hoge druk stoom 
en water toegevoegd. De temperatuur in de extruder is hoog en ligt rond de 125 graden celsius. 

Vervolgens wordt het mengsel door een matrijs, ook wel mal of gietvorm genoemd, geperst en op de 
gewenste dikte afgesneden. De matrijs bepaalt de uiteindelijke vorm van de brok. De rotatiesnelheid, de 
snelheid van de (draaiende) messen bepaalt de lengte van de brok. Als het brokje uit de matrijs komt, 
expandeert het tot een warm en krokant brokje. Dit expanderen is eigenlijk een soort popcorn effect. Dit 
wordt extruderen genoemd! We denken dat een ieder daar wel beeld bij heeft.

Het extruderen zorgt voor verdere ontsluiting van de grondstoffen, zodat de voedingsstoffen door jouw 
hond of kat uiteindelijk beter verteerd kunnen worden. Het eindproduct wordt opgeslagen in de 
eindproduct silo’s. In totaal zijn er 21 eindproduct silo’s bij CaroCroc met een opslagcapaciteit van maar 
liefst 525 ton! Vanuit de eindproduct silo gaat het voer naar de verpakkingslijn om in verpakkingen te 
worden gedaan. In stap vier vertellen we echter eerst nog wat meer over de controle van de kwaliteit op het 
eindproduct.

Voorbeeld van een matrijs



Stap 4

De kwaliteitscontrole

Tijdens het productieproces wordt van iedere omloop een monster genomen. Er worden dan een paar 
brokjes uitgehaald die verder onderzocht worden op kwaliteit. Deze brokjes worden onder andere 
gecontroleerd op dikte en diameter. De kwaliteitsdienst controleert het monster vervolgens op 
nutritionele waarden (oftewel voedingswaarden) zoals ruw eiwit, ruw vet, vocht en ruwe celstof.

Belangrijke punten die na productie worden gemeten zijn de volgende:

Omdat er gebruik gemaakt wordt van natuurlijke grondstoffen, zijn niet alle producties hetzelfde van kleur. 
Grondstoffen kunnen donkerder of lichter van kleur zijn. Het eindproduct zal dan ook donkerder of lichter 
van kleur zijn. Voor de kwaliteit van het product maakt dit echter geen verschil.
Zoals jullie al hebben gezien bij stap 1 begint het controleren op kwaliteit eigenlijk al op het moment dat 
de grondstoffen de fabriek binnen komen. De kwaliteitsdienst controleert de grondstoffen op 
verontreiniging, kleur, geur, macronutrient waarden (de waarden van voedingsstoffen die energie leveren 
aan het lichaam van je hond of kat), droge stof, vochtgehalte en hectolitergewicht.

Punt 4.1 - Visuele controle met 

referentiemonster

Punt 4.2 - Dikte en diameter Punt 4.3 - NIR analyse

(Nabij Infrarood Spectrometrie controle)



Stap 5

Het drogen, coaten en koelen van 

de brokken

Vanuit de extruder worden de CaroCroc hondenbrokken gedroogd. Dit gebeurt op een temperatuur die ligt 
tussen de 80 en 130 graden celcius. Dit drogen is noodzakelijk om het overtollige vocht uit de 
hondenbrokken te halen. Na het drogen worden de brokken gecoat, in gesprayd met digest vet en olie. 
Deze vetten zorgen niet alleen voor energie voor je viervoeter, maar ook voor een aantrekkelijke geur en 
smaak. Vervolgens worden de hondenbrokken op omgevingstemperatuur gekoeld in een koeler. De warme 
lucht die hierdoor vrijkomt, wordt dan weer gebruikt bij het drogen om duurzaam te produceren en geen 
energie te verspillen. Een win win situatie dus.

Drogen Coaten



Stap 6

De laatste stap; het verpakken 

van de honden- en kattenbrokken

Bij de verpakkingslijn wordt automatisch de juiste hoeveelheid voer afgewogen en in een verpakking 
gedaan. Iedere CaroCroc verpakking wordt voorzien van een batch code en niet onbelangrijk, een 
houdbaarheidsdatum. Dit zodat jij precies kan zien tot welke datum jij de zak met brokken met een gerust 
hart aan je viervoeter kan geven, zonder dat de kwaliteit achteruit gaat.

Er zijn verschillende soorten en gewichten verpakkingen. De kleine verpakkingslijn kan verpakking afvullen 
van 1 kg tot 7 kg. Bij de kleine verpakkingslijn worden de verpakkingen handmatig gestapeld of in dozen 
gedaan en vervolgens in dozen op de pallet gezet. 

De grote verpakkingslijn kan verpakkingen van 7 tot 20 kg vullen. Uiteraard worden ook hier weer de 
verpakkingen voorzien van batchcode en houdbaarheidsdatum. Bij de grote verpakkingslijn gebeurt de 
stapeling automatisch. Volle pallets worden automatisch ingeseald en kunnen direct naar het magazijn of 
de klant. Hoe handig is dat!

Het daadwerkelijke productieproces wordt hiermee afgesloten. We hopen dat jij het leuk vond, dit inkijkje 
‘in de voerkeuken’. De honden- en kattenbrokken kunnen nu op pad!

Verpakking insealen op de pallet Verpakkingslijn gezien van boven



Stap 7

Op pad en onderweg; de maaltijd 

van je viervoeter komt eraan!

Tot slot worden de CaroCroc verpakkingen met inhoud uiteraard, opgeslagen in het aanwezige, grote 

magazijn. Vanuit daar worden de zakken voer in een vrachtwagen geladen en naar jou dierenspeciaalzaak 

of online verkooppunt gebracht. Klaar om je hondenmaatje te voorzien van een heerlijke, maar vooral ook 

gezonde en verantwoorde maaltijd. 

Gesealde verpakkingen in het magazijn Verpakkingen worden in de vrachtwagen geladen



Dit e-book is een product van CaroCroc 

Smullen maar!




