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Vom og Hundemat 
är ett norskproducerat färskfoder för hund.
Fodret är sammansatt av enbart norska råvaror och består i huvudsak 
av animaliska produkter. Råvaror som används i tillverkningen är: 
Kyckling, blandade inälvor, nötvom, lax, nötlever och ägg. 
Vi har också en blandning med ris. Alla blandningarna 
från Vom og Hundemat har vitaminer och mineraler, 
som täcker hundens dagliga behov, tillsatta.



Alla blandningar från Vom og Hundemat 
kan användas som tilläggsfoder och de flesta blandningar fungerar 

också utmärkt som helfoder. 

Färskfodret från Vom og Hundemat innehåller inte tillsatser 
i form av smak- eller färgämnen. Färskfodret innehåller 

inte konserveringsmedel eller tillsatt vatten.



Hundmat (nr. 33)
Kyckling, inälvor och nötvom. Vitaminiserat.

HUNDMAT är tillsammans med HUNDMAT med lax vår mest populära 
blandning och har varit i produktion sedan Vom og Hundemat startade år 
2000. Blandningen kan gärna användas som helfoder, men då 
rekommenderar vi att du tillsätter 5ml* (en tesked) fiskolja 
eller sälolja. Alla blandningarna från Vom og Hundemat passar 
utmärkt som tilläggsfoder och du kan blanda färskfoder 
från V&H med torrfoder i det mängdförhållande som du önskar.
*per dag per 20 kg hund.



Hundmat med lax(nr. 25)
Kyckling, inälvor, nötvom och lax. Vitaminiserat.

Den här blandningen är den samma som HUNDMAT, men innehåller 
dessutom lax. Laxen är rik på marina omega-3 fettsyror. 

Hundmat med lax har därför en mycket fördelaktig nivå av de 
essentiella fettsyrorna DHA och EPA. De här fettsyrorna har 

god effekt på ledhälsa och immunförsvar, samt bidrar till 
god hud-, tass- och pälskvalitet. HUNDMAT med lax passar 

bra både som tilläggsfoder och helfoder.



nÖtVOm
100% nötvom. Vitaminiserat.

Användningen av nötvom som tilläggsfoder har länge varit populärt 
bland slädhundsfolk och jägare. Nötvom är numera en magrare 
produkt än vad den var förr, eftersom mycket av fettet skärs bort. 
NÖTVOM från Vom og Hundemat luktar inte speciellt mycket, 
men har hög smaklighet. Många hundägare använder den här 
produkten. NÖTVOM har ett lågt innehåll av kalcium och fosfor 
och bör därför inte användas som helfoder under längre perioder.



KYCKlInG
100% kyckling. Vitaminiserat.

KYCKLING är ett utmärkt tilläggsfoder, som består av kött, 
skinn och ben från kyckling (men inte inälvor, huvud eller klor). 

Den här produkten har visat sig vara det mest allergivänliga 
alternativet från Vom og Hundemat. Många hundar med 

omfattande allergiproblem har fungerat utmärkt på den 
här maten, som då har använts som helfoder.



ValPFOdeR
Kyckling, nötvom, lax, ägg och nötlever. Vitaminiserat.
Lite mer protein - lite mindre fett.

I valpfodret har vi tagit bort de blandade inälvorna, men tagit tillvara på 
nötlevern och tillsatt ägg. Det här har resulterat i ett färskfoder 
med mindre fett och mer protein än våra traditionella 
blandningar HUNDMAT och HUNDMAT med lax. 29% av den 
omsättliga energin i VALPFODER kommer från protein och 
ser till att valpen växer och utvecklas på rätt sätt.



Det är svårt att beräkna fodermängden till en valp och det varierar beroende 
på valpens ålder. Även ras och aktivitetsnivå påverkar hur mycket mat valpen 
behöver. Om du använder VALPFODER som helfoder kommer de flesta valpar, 

speciellt under unghundsstadiet, att behöva betydligt mer mat än vuxna hundar. 
VALPFODER kan mycket väl användas som fullfoder. Var noga med att

 ta tillvara valpens aptit, den bör äta när den erbjuds mat. 
Om inte valpen vill äta, bör du ta undan maten. 

Fall inte för frestelsen att erbjuda valpen godare och 
godare mat om den äter dåligt.



SPRInt
Kyckling, nötvom, nötlever, lax och ägg. Vitaminiserat.

SPRINT är den mest proteinrika blandningen från Vom og Hundemat. 
Precis som i VALPFODER är de blandade inälvorna borttagna, 
men SPRINT innehåller ännu mer nötlever och har tillsatt ägg. 
Det här resulterar i en blandning där hela 32% av den omsättliga 
energin kommer från protein. SPRINT innehåller en mycket 
fördelaktig proteinnivå för aktiva hundar och passar mycket 
bra för hundar som används till jakt, drag, lure coursing, 
kapplöpning eller agility.



När man bara använder animaliska råvaror blir också kvaliteten på 
proteinet väldigt god. En god proteinnivå hjälper till att skapa en låg 

skadefrekvens i muskulaturen och goda blodvärden. 

Eftersom proteiner innehåller hälften så många kalorier som fett, 
är SPRINT paradoxalt nog ett magrare foder än HUNDMAT 
och HUNDMAT med lax. Att utfodra med SPRINT är därför 

inte ändamålsenligt vid utfodring av hundar under extrema 
förhållanden där kaloriförbruket kräver en högre energitäthet. 

Men som foder under uppbyggnadsfasen är SPRINT förstavalet!



Hundmat m/ris
Kyckling, nötvom och ris. Vitaminiserat.

Hösten 2009 blev äntligen HUNDMAT med ris färdigt för försäljning. 
Det här är en produkt som har efterfrågats av dvärghundsägare 
som inte vill använda torrfoder. Mycket inaktiva hundar och 
vissa dvärghundar kan få väldigt trög mage av de övriga 
produkterna från Vom og Hundemat. Det beror på att 
ingredienserna som vi använder har mycket hög 
smältbarhet och väldigt lite kommer ut i andra änden.

Nyhet!



HUNDMAT med ris innehåller kolhydrater, som står för 12,5% av 
den omsättliga energin. Den är den enda blandningen som inte uteslutande 
består av animaliska råvaror. HUNDMAT med ris är därför mindre energitätt. 

Den här kombinationen passar för hundar som lider av övervikt 
och/eller mycket trög mage. Blandningen passar utmärkt som 

helfoder, men då rekommenderas omega-3 tillskott 
i form av säl- eller fiskolja.



tillsatta vitaminer och mineraler

A-vitamin 3500,00
D3-vitamin       500,00
E-vitamin   150,00
K3-vitamin       1,20
B1 (tiamin)       1,50 
B2 (riboflavin)      2,80
B6 (pyridoxin)      1,80
B12 (cobalamin)  0,02
Niacin        9,00 
Folinsyra       0,20 
Pantotensyra     10,00 
Biotin        0,10 
Kolin    250,00
C-vitamin   100,00 
  
Järn    118,00 
Mangan     20,00 
Zink      30,00 
Koppar        3,80 
Jod        0,40 
Selen        0,16 
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Färskfoder från Vom og Hundemat 
måste förvaras djupfryst (-18°C). I 
kylskåp håller sig produkterna i 3-4 
dagar. Produkterna säljs i 1/2, 1 och 
5-kiloskorvar, samt i block om 20 
kilo.

lista över återförsäljare hittar du 
på www.vomoghundemat.se



utfodringsmängd: Hur mycket 
mat din hund behöver varierar 
enormt beroende på ras, ålder 
och aktivitetsnivå. När V&H an-
vänds som helfoder är vägledande 
fodermängd cirka 2% av hundens 
kroppsvikt. Valpar behöver bety-
dligt mer. Prova dig fram till den 
mängd som passar just din hund. 
Som helfoder rekommenderar vi 
Hundmat med lax, Valpfoder 
och Sprint. De här blandningarna 
innehåller flest olika näringskällor 
och är med inblandad lax rika på 
omega-3 fettsyrorna DHA och EPA

näringsämnen  Hundmat       Hundmat Hundmat ValPFOdeR SPRInt nÖtVOm KYCKlInG
   m/RIS  m/lax    
Torrsubstans (%)  33 37,7 35,2 35,4 34,8 32 36,4
Aska (%)  5,4 4,6 4,9 4,9 4,8 2,5 4,4
Protein (%)  10 13,5 12,5 14 15 13 13
Fett (%)   11,5 20 22 16 15 17 19
Kolhydrater (%)  6      
OE kcal/kg  1660 2250 2300 2000 1900 1790 2240
OE % från protein 24,5 24 22 29 32 28 23
OE % från fett  63 76 78 71 68 72 77
OE % från kolhydrater 12,5      
Kalcium (%)  1 1 1 1 1 0,6 1
Fosfor (%)  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,5
OE = Omsättlig energi



Bidrar till:
 - Bra päls och trampdynor
 - Bra matsmältning
 - Snabb återhämtning
 - God uthållighet
 - Färre skador

Fördelaktig för hundar med:
 - Allergier
 - Hud- och pälsproblem
 - Problem med trampdynorna
 - Mag- och tarmproblem
 - Sjukdomar eller skador i 
   muskler och skelett www.vomoghundemat.se


