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Vom og Hundemat 
Vom og Hundemat er et norskproduceret vådfoder beregnet til hunde.
Foderet er udelukkende lavet af norske råvarer og består hovedsagligt 
af animalske produkter.
Råvarer, som benyttes i produktionen af vådfoderet,
er: kylling, blandet med indmad, komave og okselever.
Der findes dog også en blanding med ris. 

Alle blandingerne fra Vom og Hundemat er tilsat vitaminer 
og mineraler som dækker hundens daglige behov.



Alle blandinger fra Vom og Hundemat kan bruges som tillægsfoder, men 
de fleste blandinger fungerer også udmærket som fuldfoder.

Vådfoderet fra Vom og Hundemat er ikke tilsat 
smags- eller farvestoffer og indeholder ikke konserveringsmidler 

og er ikke tilsat vand.



HUNDEMAD (Nr. 33)
Kylling, indmad og komave. Vitaminiseret. 

HUNDEMAD er våres mest populære blanding og har været i produktion 
siden Vom og Hundemat startede op i 2000.
Blandingen kan udmærket bruges som fuldfoder, men 
så anbefaler vi, at du tilsætter 5ml* (en teske) med 
fiskeolie. 

* pr. dag pr. 20 kg hund.



Alle blandinger fra Vom og Hundemat 
egner sig fortrinligt som et tillægsfoder og du kan blande 

vådfoder fra Vom og Hundemat med tørfoder i det 
mængdeforhold du ønsker.  



KOMAVE
100 % Komave. Vitaminiseret. 

Brug af KOMAVE som tillægsfoder har længe været populært i 
hundekører- og jagtmiljø. KOMAVE er et mere magert produkt nu, 
end det var før, da meget af fedtet bliver skåret væk. 
KOMAVE fra Vom og Hundemat lugter lidt, men er meget 
velsmagende. Mange hundeejere sværger til dette produkt. 
KOMAVE har et lavt indhold af kalcium og fosfor og bør ikke 
bruges som fuldfoder over en længere periode.



KYLLING
100 % kylling. Vitaminiseret.

KYLLING er et fortrinligt tillægsfoder som består af kød, afpudsning, skind 
og ben fra kylling (ikke indmad, hoved og klør). 

Dette produkt har vist sig at være det mest allergivenlige 
alternativ fra Vom og Hundemat. Mange hunde med 

omfattende allergiproblemer fungerer udmærket på dette 
foder, også når det anvendes som fuldfoder.



HUNDEMAD m/ris
Kylling, komave og ris. Vitaminiseret. 

Dette er et efterspurgt produkt fra hundeejere af miniaturehunde, 
som ikke ønsker at bruge tørfoder.
Meget inaktive hunde og nogen miniaturehunde kan få meget 
træg mave med fuldfodring af de øvrige produkter fra Vom 
og Hundemat. Dette er fordi, de ingredienser vi bruger, har 
meget høj fordøjelighed og meget lidt kommer ud igen i 
den anden ende.



HUNDEMAD m/ris indeholder 12,5 procent af omsættelig energi fra 
kulhydrat og er den eneste blanding, som ikke udelukkende 
består af animalske råvarer. HUNDEMAD m/ris har derfor et 

lavere energiindhold og lavere optagelighed. Denne kombination egner sig 
til hunde som kæmper med overvægt og/eller meget træg mave.

Blandingen egner sig udmærket som fuldfoder, men det 
anbefales at tilsætte Omega 3 tilskud.



Tilsatte vitaminer og mineraler

A vitamin 3500,00
D3 vitamin 500,00
E vitamin 150,00
B1 thiamin       1,50
B2 riboflavin       2,80
B6 pyridokxin       1,80 
B12 cobalamin       0,02 
Niacin        9,00 
Folinsyre       0,20 
Pantothensyre     10,00 
Biotin        0,10 
Kolin    250,00
C vitamin     15,00 
 
 
Jern    118,00 
Mangan      20,00 
Sink      30,00 
Kobber        3,80 
Jod        0,40 
Selen        0,16 
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Opbevaring: 
Vådfoderet fra Vom og Hundemat skal 
opbevares i dybfryser ved -18º C.
I køleskab holder produkterne sig i 
3 - 4 dage. 
Produkterne sælges i 1/2, 1 og 5 kg 
pølser og 20 kg blokke.

Forhandlere: Liste over forhandlere 
finder du på www.vomoghundemat.dk



Fodrings-mængde:
Fodringsmængden vil 
variere meget i forhold 
til race, alder og aktiv-
itetsniveau for hunden. 
Ved fuldfodring er vejle-
dende fodringsmængde 
ca. 2 % af hundens 
vægt. Hvalpe har brug for 
betydelig mere. Prøv dig 
frem til det, som passer til 
din hund. 

Næringsstoffer   HUNDEMAD      HUNDEMAD KOMAVE KYLLING
    M/rIs     
Tørstoff(%)   33 37,7 32 36,4
Aske(%)    5,4 4,6 2,5 4,4
Protein(%)   10 13,5 13 13
Fedt(%)    11,5 20 17 19
Kulhydrater (%)   6     
OE Kcal/kg   1660 2250 1790 2240
OE % fra protein   24,5 24 28 23
OE %fra fedt   63 76 72 77
OE % fra kulhydrater  12,5  
Kalcium (%)   1 1 0,6 1
Fosfor (%)   0,5 0,5 0,3 0,5
OE = Omsættelig energi.



Sikrer hunden: 
 • God pels og gode poter
 • God fordøjelse
 • Hurtig restitution
 • God udholdenhed
 • Færre skader
 
Gavnlig for hunde med:
 • Allergi
 • Hud og pelsproblemer 
 • Poteproblemer
 • Mave og tarmproblemer
 • Muskel og skeletlidelser
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