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Smarrigaste hundgodiset i 50 svenska butiker 

Raw for Paw nu med smakerna ren och rådjur 
Det är nu ett år sedan svenska varumärket Raw for Paw lanserades – och Sveriges hundar 
blev lite lyckligare. Raw for Paw Hundgodiset är äkta frystorkat och tillverkat av 100 
procent kött från svenska djur som levt ett bra liv. Nu kommer godiset med smakerna ren 
och rådjur. 

– Allt fler bryr sig om sina hundars hälsa och det känns fantastiskt att vårt naturliga godis 
tagit emot så väl. Efter ett år säljs vårt godis i 50 fina butiker, vilket är mer än vi vågat 
hoppats på, säger Karin Pontén, grundare och vd för Raw for Paw. 

Raw for Paw är ett svenskt livsstilsvarumärke för hundar och katter. Först ut är ett 
oemotståndligt hundgodis tillverkat av 100 procent ekologiskt svenskt kött, ingenting annat. 
Hundgodiset är frystorkat och tillverkas från djur som har levt ett bra liv. Raw for Paw 
Hundgodis finns redan i smakerna älg, hjort, vildsvin och nötlever och kommer nu även i ren 
och rådjur. 

Frystorkning är en gammal, beprövad konserveringsmetod som är skonsam mot råvaran. 
Raw for Paw Hundgodis tillverkas med äkta frystorkning som ger hög kvalitet med torra 
delikata bitar med extra låg vikt. Metoden behåller näringsämnen och smaken och gör dem 
omöjliga att motstå för våra fyrbenta vänner.  

– Varje burk innehåller kött från ett sorts djur, alltså en proteinkälla, vilket gör det extra bra 
för hundar med allergier och andra problem. Förutom att veterinärer gillar det för att det är 
ett så nyttigt och bra godis för hundar så märker vi att allt fler också är angelägna om att ge 
bra svenska råvaror även till familjens minsta medlem, säger Karin Pontén. 

Raw for Paw Hundgodis: 

• Oemotståndligt för hundarna 

• Torra bitar i bra storlek, kladdar inte i fickan 

• Handgjort i Sverige 

• Magert med få kalorier, mycket näring 

• 100 procent ekologiskt kött – ingenting annat 

• Slakt, styckning och frystorkning sker så nära 
varandra som det är möjligt 

Raw for Paw Hundgodis finns till försäljning i ett 50-tal utvalda djurbutiker och veterinärer 
över hela landet och kostar från 99 kronor per förpackning. Raw for Paw säljs också via 
webshopen www.rawforpaw.se 

För att läsa mer, gå in på www.rawforpaw.se 

För högupplösta bilder, gå in på www.rawforpaw.se och vidare till fliken ”Press” 

För mer information, kontakta gärna: 
Karin Pontén, vd och grundare Raw for Paw, 0708 66 66 31, karin.ponten@rawforpaw.se 

Raw for Paw är ett svenskt varumärke inom husdjur där hjärtat klappar för våra fyrbenta vänner. 

Först ut är Raw for Paw Hundgodis tillverkat av 100 procent kött – ingenting annat. Raw for Paw har 

huvudkontor i Stockholm. För att läsa mer, gå in på www.rawforpaw.se 
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