
 

 

 

 

 

 

Wintervoer 
Beaphar, Beyers, Deli Nature, Kasper Faunafood, Puik, 

Seut To Go, Teurlings 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seizoen ´17 / ´18  



  

Het assortiment van Malanico bestaat uit verschillende soorten wintervoer voor de buitenvogels. Van 

mezenbollen tot verschillende slingers. Ook de pindakaaspotten van Happy Bird vallen binnen het assortiment. 

Alle juiste artikelen om de vogels bij te voeren in het najaar en de winter. In de winter raken vogels zeer 

moeilijk aan eten. Dan hebben ze juist extra energie nodig om hun lichaamstemperatuur op peil te houden. 

Bessen zijn vaak al op en insecten zijn grotendeels al verdwenen. De regen en sneeuw maken het voor de 

zaadeters extra moeilijk. Bij strenge winters zijn er toch heel wat vogelsoorten te ontdekken. Alle mezen zijn 

verzot op vetbollen en pindasnoeren, de kool- en pimpelmezen zijn zelfs dol op zonnepitten. Hierdoor is het 

bijvoederen van vogels in de winter bij veel mensen een populaire bezigheid! Het wintervoer assortiment van 

Malanico bestaat naast meerdere artikelen van verschillende merken die het gehele jaar verkrijgbaar zijn, ook 

uit. 

 

 

Wintervoer voor buitenvogels 
Mezenbollen, pindanetjes, rozijnenslingers, pindakaaspotten en gepelde pinda’s. 

 

 

 Winterpakketten  
Artikel nr. Barcode Artikelomschrijving 
9425 

*8716282000349* 
 

Wintervoerpakket 1 (2x Mezenbol + 1x Zonnepit + 1x Mix) 1 stuk 

9426 

  *8716282000431* 
 

Wintervoerpakket 6 (2x Mezenbol + 1x Mix + 1x Pindanet) 1 stuk 

23490 

*8716282700379* 
 

Wintervoerpakket 8-delig 1 stuk 
 

 Winternetjes  
Artikel nr. Barcode Artikelomschrijving 
9401 

*8716282000387* 
 

Rozijnenmixnet gevuld met pinda’s en zonnepitten 1 stuk 

9404 

*8716282000707* 
 

Pindanetje 190gr 

9419 

*8716282000714* 
 

Pinda dubbelnet redskin 400gr 

24569 

*8716282700393* 
 

Pindanet in bionet 2 stuks 



  

 

 

 

 

 

 Winterslingers  
Artikel nr. Barcode Artikelomschrijving 
9400 

*8716282000745* 
 

Pindastrengel 80cm 1 stuk 

9402 

*8716282000769* 
 

Rozijnenmixslinger 80cm 1 stuk 

9413 

*4008967091419* 
 

Doppindaslinger 1 stuk 

9417 

*8716282600075* 
 

Mixslinger A 2 bollen 60cm 1 stuk 

9418 

*8716282000752* 
 

Mixslinger B 3 bollen 80cm 1 stuk 

9422 

*8716282500061* 
Millenniumslinger 1 stuk  

 Winterartikelen vetproducten 

Artikel nr. Barcode Artikelomschrijving 
23492 

*8716282700010* 
Mezenbollen in folie 6 stuks 

9416  
 
 
 

Mezenbollen los 1 stuk 

9450 

*8716282700027* 
 

Mezenbollen in emmer 30 stuks 

24570 

*8716282700386* 
Mezenbollen zonder net met houder 50 stuks 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Winterartikelen pindakaas 
Artikel nr. Barcode Artikelomschrijving 
21659 

*8716282700157* 
 

Happy Bird vogelpindakaas classic (pot) 360 gram 

23488 

*8716282700300* 
Happy Bird vogelpindakaas met meelwormen (pot) 360 gram 

21662 

*8716282700294* 
Pothouder vogelpindakaas vurenhout 1 stuk 

 Winterassortiment divers 
Artikel nr. Barcode Artikelomschrijving 
20661  

 

Gestreepte zonnepitten 20 kilogram 

8340  
 

Redskin pinda’s 25 kilogram 

9345  
 

Gepelde pinda’s 25 kilogram 

9340 

*8718182650419* 
Doppinda’s buitenvogels 10 kilogram 

8814  
 

Zonnepitten gepeld 
 
 
 
 
 



  

Beaphar 

Beaphar is een Nederlandse fabrikant van een uitgebreid assortiment van genees- en verzorgingsproducten 

voor huisdieren. Daarnaast maken ze ook voeding voor vogels, konijnen en knaagdieren. Tuinvogelvoer van 

Beaphar is uitstekend voor het voeren van vogels in de tuin. Het voer bevat vele ingrediënten die het voer 

smakelijk maken en voor extra energie zorgen. Insectenpatee is aanvullend voer voor onder andere 

insectenetende vogels. Egelvoer is een natuurlijke voeding voor egels. 

 

 

 

 

 Beaphar voer - vogel  
Artikel nr. Barcode Artikelomschrijving 
1129 

*8711231101405* 
Beaphar tuinvogelvoer 1kg 

1459 

*8711231102471* 
Beaphar druivensuiker 500gr 

9485 

*8711231167821* 
 

Beaphar insectenpatee 100gr 

1671 

*8710729169231* 
Beaphar insectenpatee 350gr 

9486 

*8711231167838* 
Beaphar insectenpatee 15kg 
 

   
 Beaphar divers  
Artikel nr. Barcode Artikelomschrijving 
1281  

*8711231101733* 
Beaphar egelvoer 1kg 

 

 

 

 

 



  

 

Beyers 
Beyers lijnzaad heeft een positieve werking op de bevedering van vogels, een stimulerend bestanddeel 

gedurende de rui van de vogel.  De zonnepitten van Beyers zijn een goede aanvulling op het dagelijkse voer. 

 

 

 

 

Deli Nature 
Het assortiment van Deli Nature bestaat uit verschillende mengelingen. Strooivoer year mix is een algemene 

mengeling waarmee de buitenvogels het jaar rond verwend kunnen worden. Strooivoer Deluxe is een rijke 

mengeling voor buitenvogels. Ideaal om te voeren tijdens het najaar en in de winter. Super energy mix is een 

gevarieerde en luxe mengeling met bessen en stukjes fruit om de buitenvogels extra te verwennen. 

Vruchtenpaté is een volledig voer voor vruchten etende vogels. In de paté zitten verschillende soorten fruit 

en insecten.  Het bevat daarnaast een zeer laag ijzer gehalte. 

 

 

 

 Beyers enkelvoud  

Artikel nr. Barcode Artikelomschrijving 
9380 

*5411860090844* 
Gestreepte zonnepitten 12,5kg 

9385 

 
Zonnepitten wit 10kg 

9275 

*5411860090721* 
Beyers lijnzaad 25kg 

 Deli Nature grootverpakkingen zaden – vogel 
Artikel nr.  Barcode Artikelomschrijving 
8058 

*5411860023071* 
 

Deli Nature strooivoer yearmix nr. 35 20kg 

9353 

*5411860802706* 
Deli Nature super energy mix 15kg 



  

 

 

 

 Deli Nature divers  
Artikel nr. Barcode Artikelomschrijving 
7650 

*5411860803048* 
 

Deli Nature vruchtenpate 1kg 

7651 

*5411860803116* 
Deli Nature vruchtenpate 10kg 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Deli Nature kleinverpakking – vogel 
Artikel nr. Barcode Artikelomschrijving 
8742 

*5411860803185* 
Deli Nature allround mix palletbox 4kg 

9355 

*5411860803277* 
Deli Nature strooivoer year mix 1kg 

9356 

*5411860803291* 
Deli Nature strooivoer year mix 4kg 

9357 

*5411860803314* 
Deli Nature strooivoer deluxe 1kg 

9358 

*5411860803338* 
Deli Nature strooivoer deluxe 4kg 

9359 

*5411860803352* 
Deli Nature super energy mix 1kg 

9361 

*5411860803376* 
Deli Nature super energy mix 4kg 

20422 

*5411860804151* 
Deli Nature high protein mix 1kg 

20423 

*5411860804175* 
Deli Nature high protein mix 4kg 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasper Faunafood 

Kasper Faunafood brengt een groot aantal soorten voer voor vogels op de markt. De soorten voeding bevatten 

de juiste voedingstoffen in de juiste verhouding, afgestemd op de specifieke vogelsoort. Voor de buitenvogels 

os er de Goldline. Goldline Strooivoer is een echte lekkernij voor buitenvogels.  

 

 Deli Nature enkelvoud  
Artikel nr.  Barcode Artikelomschrijving 
4239 

*5411860800382* 
Deli Nature zonnepit gestreept 2,5kg 

4230 

*5411860804175* 
Deli Nature doppinda’s 

 Kasper Faunafood zaden – vogel 
Artikel nr. Barcode Artikelomschrijving 
8301 

*8712014065686* 
Kasper Faunafood strooivoer buitenvogels 2kg 

8310 

*8712014066508* 
Kasper Faunafood strooivoer 20kg 

 Kasper Faunafood Goldline zaden – vogel 
Artikel nr.  Barcode Artikelomschrijving 
8934 

*8712014066836* 
Kasper Faunafood Goldline strooivoer insecten 1kg 

8935 

*8712014066843* 
 

Kasper Faunafood Goldline strooivoer fruit 1kg 



  

Puik 

Puik Greenline producten bevatten geen conserveringsmiddelen en geen kunstmatige kleur- en smaakstoffen. 

Puik Original Tuinvogel is een dagelijkse voeding met voornamelijk ingrediënten zoals tarwevlokken, 

maisgrutten en gewalste haver voor het ideale strooivoer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Puik Greenline – vogel 
Artikel nr. Barcode Artikelomschrijving 
20164 

*8711242940192* 
Puik Greenline tuinvogel proteine mix 2,5kg 

20165 

*8711242940208* 
Puik Greenline tuinvogel energy mix 2,5kg 

 Puik Original voer – vogel  
Artikel nr. Barcode  Artikelomschrijving 
20181 

*8711242940369* 
Puik Original pinda’s gepeld 850gr 

20182 

*8711242940376* 
Puik Original zonnebloempitten gestreept 500gr 

20183 

*8711242940383* 
Puik Original zonnebloempitten wit 500gr 

20187 

*8711242940420* 
Puik Original tuinvogel 2,5kg 

21234 

*8711447888619* 
Puik Original tuinvogel zaden mix 2,5kg 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Puik Original netto voer – vogel 
Artikel nr. Barcode Artikelomschrijving 
24561 

*8711242933422* 
Puik snacks energy pinda puntjes hart klein 125gr 

24562 

*8711242933415* 
Puik snacks energy zonnebloemkernen hart klein 135gr 

24563 

*8711242933408* 
Puik snacks energy 3pck hart klein 430gr 

24564 

*8711242933392* 
Puik snacks energy pinda puntjes bloem groot 465gr 

24565 

*8711242933385* 
Puik Snacks energy zonnebloemkernen bloem groot 440gr 

24566 

*8711242933378* 
Puik snacks energy pinda puntjes hart groot 490gr 

24567 

*8711242933361* 
 

Puik snacks energy zonnebloemkernen hart groot 435gr 

 Puik Original netto snacks – vogel 
Artikel nr. Barcode Artikelomschrijving 
3782 

*8711242999787* 
Puik Original Snacks trosgierst 150gr 



  

Seut To Go 
Suet To Go biedt een breed scala aan innovatieve producten voor buitenvogels; van kokosnootschalen gevuld 

met vet en zaden tot speciaal ontworpen houders voor vetblokken, vetstaven of meelwormen. Alle vet 

producten zijn voor hoge kwaliteit en bevatten de juiste voedingsstoffen, zodat de vogels voorzien worden 

van extra energie.  

 

 

 

 SuetToGo Coconuts 
Artikel nr. Barcode Artikelomschrijving 
20552 

*5025709800015* 
SuetToGo cocofeeder mealworm 1 stuk 

20553 

*5025709100894* 
SuetToGo cocofeeder berry 1 stuk 

20554 

*5025709800022* 
SuetToGo cocofeeder whole 1 stuk 

 

 SuetToGo pellets & mealworm 
Artikel nr. Barcode Artikelomschrijving 
20570 

*5025709100160* 
SuetToGo suet pellets berry 550gr 

20571 

*5025709100191* 
SuetToGo suet pellets insects 550gr 

20572 

*5025709100436* 
SuetToGo dried mealworms 100gr 

20573 

*5025709101112* 
SuetToGo dried mealworms 500gr 

20575 

*5025709800152* 
SuetToGo suet basketfeeder pellet & mealworm 1 stuk 

20576 

*5025709800169* 
 

SuetToGo suet wallfeeder pellet & mealworm 1 stuk 



  

 

 

 

 

 

 

 

 SuetToGo balls 
Artikel nr. Barcode Artikelomschrijving 
20577 

*5025709102010* 
SuetToGo suet ball premium 6-pack 6 x 90gr 

20578 

*5025709600912* 
SuetToGo peckaballs mealworm 1kg 

20579 

*5025709600936* 
SuetToGo peckaballs berry 1kg 

20580 

*5025709400178* 
SuetToGo peckaballs feeder 1 stuk 

20581 

*5025709800053* 
SuetToGo peckaballs basket feeder deluxe 1 stuk 

 SuetToGo logs 
Artikel nr. Barcode Artikelomschrijving 
20582 

*5025709101716* 
SuetToGo suet logs insect & mealworm 6-pack 6 x 90gr 

20583 

*5025709100474* 
SuetToGo suet logs berry & bugs 6-pack 6 x 90gr 

20584 

*5025709101617* 
SuetToGo suet log feeder 1 stuk 

20585 

*5025709400765* 
SuetToGo suet log feeder premium 1 stuk 

23467 

*5025709100085* 
Suet To Go flexi feeder 1 stuk 



  

 SuetToGo suet blocks  
Artikel nr. Barcode Artikelomschrijving 
20555 

*5025709100009* 
SuetToGo suet block fruit 320gr 

20556 

*5025709100016* 
SuetToGo suet block peanut 320gr 

20557 

*5025709100023* 
SuetToGo suet block berry 320gr 

20558 

*5025709800107* 
SuetToGo suet block apple 320gr 

20559 

*5025709800114* 
SuetToGo suet block seed & insect 320gr 

20560 

*5025709100467* 
SuetToGo suet block cranberry 320gr 

20561 

*5025709100146* 
SuetToGo suet block feeder green 1 stuk 

20562 

*5025709200037* 
SuetToGo suet block less mess 2-pack 2 x 300gr 

20563 

*5025709401014* 
SuetToGo suet block feeder premium 1 stuk 

20568 

*5025709100832* 
SuetToGo suet cake mealworm & insect 350gr 

20569 

*5025709100849* 
SuetToGo suet cake berry & bugs 350gr 

20564 

*5025709101686* 
SuetToGo suet block 10-pack mealworm & insect 10 x 300gr 

20565 

*5025709600349* 
SuetToGo suet block 10-pack peanut & cherry 10 x 300gr 



  

 

 

 

 

 

 

 

Teurlings 
Teurlings kwaliteitsvoeders voor vogels bevatten zaden en granen uit de natuurlijke leefomgeving van de 

vogel. Er wordt voor het voer alleen gebruik gemaakt van kwalitatief hoogwaardige ingrediënten. Teurlings 

strooivoer is de ideale bijvoeding voor buitenvogels. De samenstelling van het strooivoer vult tekorten in het 

dagelijkse menu van de buitenvogels aan. De gedroogde meelwormen van Teurlings zijn rijk aan dierlijke 

eiwitten en een ware traktatie voor diverse vogelsoorten. De insectenmix ondersteunt de groei van de vogels 

en draagt bij aan een voorspoedige rui. 

 

 

 

 

20566 

*5025709600356* 
SuetToGo suet block 10-pack blueberry & raisin 10 x 300gr 

20567 

*5025709600424* 
SuetToGo suet block 10-pack berry & bugs 10 x 300gr 

 SuetToGo ridges 

Artikel nr. Barcode Artikelomschrijving 
23468 

*5025709000583* 
Suet To Go ridges jumbo stick insect & seed 500gr 

23469 

*5025709000675* 
Suet to Go ridges nuggets insect & seed 2kg 
 

 Teurlings – vogel 
Artikel nr. Barcode Artikelomschrijving 
3985 

*8711447872441* 
Teurlings strooivoer 20kg 

4177 

*8711447882686* 
Teurlings tortelduif basis 141 20kg 



  

 

 

 Teurlings snacks - netto  
Artikel nr. Barcode Artikelomschrijving 
7968 

*8711242944978* 
Teurlings insectenmix 150gr 

7902 

*8711242953185* 
Teurlings meelwormen 200gr 

20662 

*8711242939493* 
Teurlings meelwormen 500gr 

24115 

*8711242932791* 
Teurlings meelwormen actiepakket 1 stuk 

23466 

*8711242934450* 
Teurlings meelwormen en feeder 500gr 


