EwasHundkasse
Kalla Fakta om färsk- och torrfoder
Nordics färskfoder

Torrfoder

Protein

Färskt nötkött och vom från Sverige.

Inte sällan utvinner man protein ur
blandade, ej redovisade restprodukter,
dessa kan vara ben, horn och skrov.

Kolhydrater

Kolhydraterna i vårt färskfoder, korn,
vete, potatis eller morötter kommer från
svenska gårdar.

Kolhydrater i torrfoder har varierande
ursprung och kvalitet.

Fett

Fettkällan i Nordic hundfoders produkter
kommer naturligt från nötkött och vom.

Fettet i torrfoder är till stor del
restprodukter från livsmedels- och
kosmetikaindustrin med tillsatser
som kemiska bindämnen och antioxidanter från den farmaceutiska industrin.

Färgämnen

Inga färgämnen.

Torrfoder innehåller oftast färgämnen.
Det lär uppfattas då som mer aptitligt
att servera, av hundägaren.

Konservering

Genom djupfrysning bevaras
Nordics hundfoder.

Konserveringsämnen, ibland cancerframkallande för hunden, används
oftast för att bevara torrfoder.

Behandling

Nordics hundfoder är naturligt, färskt
och rått, med näringen intakt, ingen
skadlig behandling sker som förändrar
maten. Detta gör att optimal smältbarhet
uppnås för hundens matsmältning, då
hundar är skapta för att äta bland annat
rått kött.

Då torrfoder skall tåla långtidsförvaring,
måste det efter att ingredienserna
blandats ihop, extruderas, dvs. värmebehandlas under hög temperatur.
Detta medför att alla bakterier men
också naturliga vitaminer och mineral
förstörs. Vitaminer och mineraler sprayas
på efter extruderingen, vilket förminskar
smältbarheten och gör hundens matsmältning mer komplicerad och onaturlig
för den.

Kontroll

Råvaran som Nordics produkter består
av, kommer från utvalda producenter av
kött, ﬁsk och kolhydrater där standarden
konstant är kvalitetskontrollerad.

Eftersom råvaran till torrfoder kommer
från rest- och biprodukter har man svårt
att följa råvaran bakåt i leverantörsledet
och då är det svårt att ha kvalitetskontroll.

Reklam och
marknadsföring

Våra reklamkostnader är marginella.
Vi satsar på hög och jämn kvalitet på
våra produkter istället och tycker att den
absolut bästa reklamen kommer från
nöjda vovvar vars mattar och hussar
rekommenderar vårt foder till vänner
och bekanta.

Torrfoder är en lönsam produkt för de
multinationella företagen, kostnaden för
råvarorna är i marginella. Till skillnad från
Nordic Hundfoder satsas det stora summor
på intensiv marknadsföring och sponsorig,
för att behålla eller öka marknadsandelarna.

Valet

Äter din hund Nordic Hundfoder kan du
känna dig trygg i förvissningen om att
den får i sig för den anpassad, hälsosam,
närproducerad och ekologiskt hållbar kost.

www.ewashundkasse.se

