
KONTAKT:
Telefon kundtjänst: 0771-222 444,  
info@granngarden.se,  
granngården.se

GRANNGÅRDEN– VI GER DIG MER  Våra rötter i det svenska lantbruket ger oss kunskap och erfarenheter som vi gärna delar med oss av.  
En äkta produkt från Granngården är noga utvald av oss för att du ska känna dig trygg i ditt val och få lite mer för pengarna. 

Granngården HUNDFODER Premium
Ett komplett helfoder av premiumkvalitet för hundar av alla raser. Tillverkat av  
högkvalitativa råvaror som ger en hög smaklig- och smältbarthet. Passar både  
till den större och till den mindre hunden. Passar utmärkt vid tillfällen som ställer 
höga krav på ett energi- och näringsrikt foder – som till bruks-, tjänste-, drag- och 
jakthundar samt till dräktiga och digivande tikar. 

SAMMANSÄTTNING: Torkat* animaliskt protein från fläsk-, nöt- och kycklingkött,  
fullkornsvete, majs, animaliskt fett (gris), vegetabiliskt fett (rapsolja), korn, linfrö- 
expeller, betfiber, blodmjöl, bryggerijäst, fructo-oligo-sakkarider (FOS), vitaminer 
och mineraler. Vi är alltid tydliga med exakt vilka ingredienser som ingår i vårt 
foder och skriver ut exempelvis köttslag. 
*Torkad råvara är 300 g mer rik på protein än färsk råvara (som i huvudsak innehåller 
vatten). Innehåller 74% animaliska proteiner och är därför ett köttbaserat foder. 

Vi kan garantera att vi alltid har samma höga kvalitet på våra råvaror samt att vi är 
100% raka i vår deklaration.

Premium är framtaget och producerat i Sverige speciellt för Granngården. 

Art.nr. 1241563, 15 kg säck.

1504 produktblad 1241563

ANALYTISKA BESTÅNDSDELAR/KG
Råprotein  .................................................................... 27 %
Råfett och råolja  ................................................ 16 %
NFE (kolhydrater)  ........................................  40 % 
Växttråd  .......................................................................... 2 %
Vatten  ................................................................................ 9 %
Råaska (mineralämnen) .......................................... 6 %
  varav
  Kalcium  ......................................................................1,2 %
  Fosfor .......................................................................... 0,9 %
  Natrium  ............................................................... 0,35 %
Omega-3  ...............................................................  0,29 %
Omega-6  ................................................................ 1,93 %
FOS .................................................................................. 0,2 %

OMSÄTTNINGSBAR ENERGI: 15,5 MJ/Kg

TILLSATSER/KG
Vitamin A  .................................................  14 000 IE
Vitamin D3  .................................................  1 400 IE
Vitamin E  .......................................................... 175 mg
Vitamin C  ....................................................... 200 mg
Vitamin B1  ........................................................... 12 mg
Vitamin B2  ...........................................................  9 mg
Vitamin B6  ...........................................................  9 mg
Vitamin B12 .................................................  0,12 mg
Niacin ....................................................................... 88 mg
Pantotensyra  .....................................................44 mg
Folin ........................................................................... 0,7 mg
Biotin  .................................................................... 0,35 mg
Vitamin K  ..............................................................  3 mg
Kolin  .................................................................. 1 500 mg
Koppar (kopparsulfat)  ...........................7 mg
Selen (selenjäst)  ...................................... 0,5 mg

Svenskproducerat köttbaserat helfoder

Fritt från färg- och smakämnen samt konserveringsmedel

Innehåller Omega-3, Omega-6 och FOS


