ALLE hunde og katte er kødædende rovdyr indeni...

… Så med råfoder tilgodeser du deres naturlige kostbehov.
Selvom vores hunde og katte tilhører forskellige racer, er deres fordøjelsessystemer stadig som deres vilde
forfædres, der i over 15.000 år har levet af råt kød og ben. Det er inden for de sidste 50 år, man er
begyndt at give tørkost, bl.a. fordi nogle tror det er nemmere, men med BARF fra Kragborg kan du nu
fodre naturligt uden besvær!

Hvad er råfoder / BARF?
Biological Appropriate Raw Food - råt kød og ben, uden noget som helst tilsat.

Ved at fodre med BARF vil du opleve:
✓
✓
✓
✓
✓

(kilde: dyrlæge Anett Weber)

Større madglæde – selv meget kræsne hunde elsker råfoder
Bedre mundhygiejne og sundere tandkød - dårlig ånde og tandsten forsvinder
Mere trivsel - flot blank pels og stærkt immunforsvar
Væsentligt reduceret afføring fordi der ikke er tilsat fyldstoffer
Meget positiv effekt på allergiske symptomer og hudproblemer

Få en sundere hund og kat…
Fakta om rovdyrs naturlige ædemønster

(kilde: Dyrlæge Anett Weber)

✓ En naturlig kost for hunde og katte er rå - kød, knogler, blod, fedt, indvolde med fordøjelige
”grøntsager” – svarende til et helt byttedyr.
✓ Behov for at fylde maven uregelmæssigt – dette giver optimal produktion af fordøjelsesenzymer
✓ Fordøjelsesproces mest effektiv ved stort måltid
✓ Maven kan rumme store mængder føde (7-10 % af legemsvægt)
✓ Behov for 20 -30 % mindre foder når maven fyldes
✓ Naturligt og sundt for et rovdyr at faste – dette giver organerne hvile og renser organismen

Ko

Hest

Fjerkræ

Hestelever

Kyllingevinger

Hestekød i stykker

Kyllingehalse

Kødfulde hesteben

Kyllingelever

Hestekallun

Kyllingemix

Hestetunger

Kyllingemix fint til hvalpe

Hestemix (indmad)

Kyllingerygge

Hestefedt

Kyllinghjerter

Fuldfoder med okse
Oksemix (indmad)
Oksekallun
Kæmpeben
Marvben
Kødfulde okseben
Oksehjerter
Valsede strubehoveder

Kyllingekråse

Kæbekød
Oksefedt
Okselunger
Oksemix fint til hvalpe
Okse lever

Andehalse

Kragborg Råfoder leverer
et komplet sortiment af
frossen BARF

Andemix
Andevinger
Gåsehalse
Gåsemix

… med Kragborgs store udvalg af råfoder
Hvordan skal jeg fodre med råfoder / BARF?
Det er ikke en kompliceret videnskab at fodre med BARF, det kræver blot plads i fryseren.
BARF fra Kragborg Råfoder er løstfrosset og kommer i 1 kg, 2 kg og 5 kg poser med genluk.
Man kan derfor nemt dosere portioner hver dag, og kødet holder sig friskt i fryseren i mindst 1 år.
Anbefalinger til fodring: (kilde: Dyrlæge Anett Weber)
•
•
•
•

Varieret og mindst 4 forskellige dyr i løbet af en måned – f.eks. ko, hest, kylling, lam
Mange ben og gerne faste ind i mellem
Mindst 20 % kallun (her får de fordøjelige ”grøntsager” fra indholdet i maver)
Voksne hunde skal have ca. 2 % af deres kropsvægt. Hvalpe og unghunde hhv. ca 10 % og 5 %.

Fisk

Hjort

Lam

Sildefiletter

Hjortekød

Lamme bisken

Lakseolie 1 l.

Kødfulde Hjorteben

Fuldfoder med lam

Blandet fisk - hakket

Hjortekallun

Lammeribben med kød

(mørk sej, sild, torsk, fladfisk,
issing, rød tunge og ål)

Hjortemix (indmad)

Lammemix (indmad)

Torskehoved hel

(Hjortekød er sæsonvare)

Kødfulde Lammeben
Lammehalskød med strube

Både til store og små!
Fås i poser med
1 – 2 – 5 kg

Lammefedt
Valset lammelever
Lammekallun

Med Kragborg Råfoder fodrer du din hund og kat, som de er skabt til at æde fra naturen
✓
✓
✓
✓

Varieret frisk rå kød og ben – uden nogen former for tilsætning eller konservering
Danske dyr slagtet på danske slagterier
Opskåret og pakket i Juelsminde ved Horsens – løbende kontrolleret af Fødevarestyrelsen
Opbevares frosset - holder sig frisk længe

Fordelene med dansk BARF fra Kragborg Råfoder
Hos Kragborg sætter vi en ære i at levere danske kvalitetsprodukter til fair priser. Vi køber alt vores kød
ved danske slagterier, og alt er kontrolleret og lever op til de strenge, danske krav fra
Fødevarestyrelsen – også under transport frem til forhandleren. En stor del af dyrene er fritgående, og
du er således sikker på at få kød og ben i højeste kvalitet.
Hos Kragborg køber du foder fra en mindre dansk producent, hvor vi selv er hunde-mennesker. Vi står
inde for vores produkter, og alle vores hunde stortrives på vores råfoder – lige siden de var hvalpe.
Læs mere om vores historie og udvikling på www.kfoder.dk

Hvordan kommer jeg i gang?
De fleste hunde elsker og trives på råfoder fra dag 1, mens katte kan kræve lidt tilvænning.
Hvis du har spørgsmål, er vi gerne behjælpelige hos Kragborg, eller du kan kontakte din forhandler.
Man kan evt. også få lavet en foderplan hos en kyndig dyrlæge.
Køb Kragborg Råfoder hos din forhandler:

Du kan læse mere og se alle produkter på:

www.kfoder.dk

