
Specialist i fersk foder
 

H U N D E F O D E R



Indhold:
Svenske kød- og animalske biprodukter
fra oksekød og kylling, fedtstoffer, fisk,
kogt ris, havregryn, hvedekim, blod-
pulver, majsgluten, hvedeklid, ølgær,
kalk, vitaminer og mineraler.
 

Daglig dosering:*
Hundens vægt (kg) Foder (g)
   5 – 10 225 – 400
10 – 15 400 – 525
15 – 20 525 – 650
20 – 30 650 – 850
30 – 40 850 – 1050 

* Tilpas mængden efter hundens tilstand og kondition. Behovet er meget individuelt og stiger betydeligt under 
 hårdt arbejde. Hvalpe og unge hunde har et større behov

• Frosset foder skal opbevares ved -18 °C eller koldere. Holdbarhed på mindst 6 måneder.

• Optøet på passende vis i køleskab – for nem håndtering af plast inden optøning.

• Åbnet emballage skal opbevares i optøet tilstand i 1 dag ved højst + 4 °C

Analytiske komponenter: (næringsværdi)

 pr. 100 g foder     pr. 100 g tørstof
 
Omsættelig energi  590Kj  1770Kj
  (145 kcal)      (435 kcal)
Protein  13,6 g  40,7 g
Fedt  7,1 g  21,3 g
Kulhydrater NFE  9,3 g  27,8 g
Plantefibre  1,1 g     3,3 g
Aske  2,3 g  6,9 g
             heraf kalcium  0,6 g  1,8 g
             fosfor  0,4 g  1,2 g
Tørstof  33,4 g  100 g

Tilsætningsstoffer:  pr. kilo foder

Vitamin A 3600 IE
Vitamin D 425 IE
Vitamin E 50,0 mg
Tiamin B1 2,4 mg
Riboflavin B2 2,7 mg
Pyrodoxin B6 1,9 mg
Niacin 28,0 mg
Pantothensyre 7,2 mg
Vitamin B12 0,04 mg
Vitamin C 80,0 mg

Vitamin K 0,37 mg
Folinsyre 0,17 mg
Biotin 0,09 mg
Cholinklorid 800,0 mg
Jern 82,0 mg
Kobbersulfat  5,0 mg
Manganoxid 12,8 mg
Zinkoxid 90,0 mg
Natriumselenit 0,14 mg
Jod 0,5 mg

Vores basisfoder passer til de fleste hunde. Det er også velegnet 
til hvalpe, da det er let fordøjeligt og er meget alsidigt. Kun svenske, 
fødevaregodkendte kødprodukter (kategori 3) og uden tilsatte 
konserveringsmidler eller farvestoffer.

Portionspakker pakket i pølser à 1 kg, klar til brug og skal ikke koges.

Priima ST 
– original

Frosset fersk foder med svenske
udvalgte råvarer af højeste kvalitet!



Analytiske komponenter: (næringsværdi)

 pr. 100 g foder     pr. 100 g tørstof
 
Omsættelig energi  780Kj  1920Kj
 (190 kcal)     (470 kcal)
Protein  16,4 g  40,7 g
Fedt  11,4 g  28,0 g
Kulhydrater NFE  9,2 g  22,8 g
Plantefibre  0,9 g     2,2 g
Aske  2,7 g  6,6 g
             heraf kalcium  0,7 g  1,8 g
                         fosfor  0,5 g  1,2 g
Tørstof  40,6 g  100 g

Tilsætningsstoffer:  pr. kilo foder

Vitamin A 4700 IE
Vitamin D 500 IE
Vitamin E 60,0 mg
Tiamin B1 2,9 mg
Riboflavin B2 3,2 mg
Pyrodoxin B6 2,3 mg
Niacin 30,0 mg
Pantothensyre 9,0 mg
Vitamin B12 0,04 mg
Vitamin C 100,0 mg

Vitamin K 0,5 mg
Folinsyre 0,22 mg
Biotin 0,11 mg
Cholinklorid 1000,0 mg
Jern 100,0 mg
Kobbersulfat  5,5 mg
Manganoxid 15,0 mg
Zinkoxid 100,0 mg
Natriumselenit 0,15 mg
Jod 0,5 mg

Vores højenergifoder indeholder flere kalorier og mere fedt.
Velegnet til arbejds- og konkurrencehunde, til jagthunde under jagt-
sæsonen og til alle hunde, der har brug for lidt ekstra energi.  
Kun svenske, fødevaregodkendte kødprodukter (kategori 3) og uden  
tilsatte konserveringsmidler eller farvestoffer

Indhold:
Svenske kød- og animalske biprodukter
fra oksekød og kylling, fedtstoffer, fisk,
kogt ris, havregryn, hvedekim, blod-
pulver, majsgluten, hvedeklid, vegeta-
bilsk olie, ølgær, lime, vitaminer og
mineraler.

Daglig dosering:*
Hundens vægt (kg) Foder (g)
   5 – 10 200 – 350
10 – 15 350 – 450
15 – 20 450 – 550
20 – 30 550 – 700
30 – 40 700 – 900 

Portionspakker pakket i pølser à 1 kg, klar til brug og skal ikke koges.

* Tilpas mængden efter hundens tilstand og kondition. Behovet er meget individuelt og stiger betydeligt under 
 hårdt arbejde. Hvalpe og unge hunde har et større behov

Priima HE 
– højenergifoder

Frosset fersk foder med svenske
udvalgte råvarer af højeste kvalitet!

• Frosset foder skal opbevares ved -18 °C eller koldere. Holdbarhed på mindst 6 måneder.

• Optøet på passende vis i køleskab – for nem håndtering af plast inden optøning.

• Åbnet emballage skal opbevares i optøet tilstand i 1 dag ved højst + 4 °C



Analytiske komponenter: (næringsværdi)

 pr. 100 g foder pr. 100 g tørstof
 
Omsættelig  energi  795Kj 2250Kj 
 (195 kcal)                                          (552 kcal)
Protein  15,1 g 43,3 g  
Fedt  17,2 g 49,4 g 
Aska  2,1 g   5,9 g 
             heraf kalcium  0,6 g   1,7 g 
                         fosfor  0,4 g   1,2 g
Tørstof    34,8 g  100 g

Vores specialfoder er et tilskudsfoder uden kulhydrater.  
Kan gives som fuldfoder, da det er tilsat vitaminer og 
mineraler, men kan også blandes med andet foder.
Kun svenske, fødevaregodkendte kødprodukter (kategori 3) og uden 
tilsatte konserveringsmidler eller farvestoffer.

Indhold:
Muskelvæv og indmad fra kød
(lunge, hals, vom, lever, hjerte).  
Kødbiprodukter og indmad fra kylling
(hals, lever, kråse). Vitaminer og
mineraler.

Daglig dosering:*
Hundens vægt (kg) Foder (g)
   5 – 10 200 – 350
10 – 15 350 – 450
15 – 20 450 – 550
20 – 30 550 – 700
30 – 40 700 – 900 

Portionspakker pakket i pølser à 1 kg, klar til brug og skal ikke koges.

* Tilpas mængden efter hundens tilstand og kondition. Behovet er meget individuelt og stiger betydeligt under 
 hårdt arbejde. Hvalpe og unge hunde har et større behov

Priima NK
– tilskudsfoder

Frosset fersk foder med svenske
udvalgte råvarer af højeste kvalitet!

Tilsætningsstoffer:  pr. kilo foder

Vitamin A 4700 IE
Vitamin D 500 IE
Vitamin E 60,0 mg
Tiamin B1 2,9 mg
Riboflavin B2 3,2 mg
Pyrodoxin B6 2,3 mg
Niacin 30,0 mg
Pantothensyre 9,0 mg
Vitamin B12 0,04 mg
Vitamin C 100,0 mg

Vitamin K 0,5 mg
Folinsyre 0,22 mg
Biotin 0,11 mg
Cholinklorid 1000,0 mg
Jern 100,0 mg
Kobbersulfat  5,5 mg
Manganoxid 15,0 mg
Zinkoxid 100,0 mg
Natriumselenit 0,15 mg
Jod 0,5 mg

• Frosset foder skal opbevares ved -18 °C eller koldere. Holdbarhed på mindst 6 måneder.

• Optøet på passende vis i køleskab – for nem håndtering af plast inden optøning.

• Åbnet emballage skal opbevares i optøet tilstand i 1 dag ved højst + 4 °C



priima.se
0320 484 59

PRIIMA 
– det naturlige valg!

Vores familievirksomhed har produceret foder i over 60 år. 
Vores hundemad er udviklet i samråd med erfarne hunde-
opdrættere, der stiller store krav til deres hundes kondition, 
præstation og avlsresultater.

Takket være den alsidige og diætetisk korrekte sammensætning 
er vores ferske foder egnet som et komplet foder til både hvalpe 
og diegivende tæver samt til voksne aktive hunde såsom  
arbejdshunde, jagthunde, slædehunde og konkurrencehunde.

Priima er nyttigt og skånsomt mod hundens mave, fordi  
proteinet ikke opvarmes. Det betyder, at råmaterialerne takket 
være vores blide fremstillingsproces bedre kan bevare amino-
syrer, vitaminer og smagsstoffer.

De animalske råvarer kommer fra svensk fødevareproduktion 
og er godkendt til menneskeføde. Når du fodrer med Priima, 
giver du din hund de bedste betingelser for et langt og sundt 
liv.
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