GO EXPLORE

God och näringsrik mat till hundar & katter.
Lagad med naturliga och färska råvaror.

Fodertradition genom
fem generationer...

På bilden ses bland annat tredje generationen
av bröderna Jern i början av 1930-talet.

Idag drivs familjeföretaget Halla Petfood AB
av bröderna Christofer och Stefan Jern.

Man blir hungrig av att upptäcka världen. Från vårt hem i Halla
på Västgötaslätten, har vi sedan 1928 lagat hälsosam mat till
den nyfikna hunden och katten. Med hållbarhet som vägvisare
väljer vi ut de renaste råvarorna naturen har att erbjuda.
– Allt för att laga ett gott och näringsrikt mål
till våra fyrfota upptäckare.
Upptäck mer om oss på
www.hallapetfood.se

Vi på Halla Petfood strävar efter
att hålla högsta möjliga kvalitet
på allt vi gör. Senaste steget i
vår verksamhetsutveckling är att
vi endast använder oss av ”grön
el” från förnybara källor, bland
annat genom att framställa egen
vattenkraft. Detta är någonting vi
verkligen är stolta över. Fotot är
från ån Flian som strömmar förbi
Halla Petfood i Marum.

Nyhet!
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Nu erbjuder vi både färsk- och
torrfoder berikad med Qrill Pet

Läs mer om fördelarna
med Qrill Pet på
hallapetfood.se

Våra bästa vänner...
Precis som med oss människor kan
hundens levnad delas upp i olika
stadier, med olika fysiologiska och
mentala kännetecken. Generellt
mognar små hundraser fortare och
har längre livslängd jämfört med
större hundraser. Naturligtvis förekommer individuella skillnader. Låt
oss i generella ordalag gå igenom
hundens livscykel.
Valpstadiet
Beroende av ras pågår valpstadiet
från födseln till 6-18 månaders ålder.
Normalt stannar valpen hos sin
moder och kullsyskon fram till minst
8 veckors ålder. Hela valpstadiet
utmärks av lekfullhet, nyfikenhet
och träning för valpen att överkomma sin rädsla. Under denna

tid är det viktigt med social träning
tillsammans med andra hundar men
framför allt också bland människor.
Ungdomsstadiet
När ägaren börjar slappna av, för
att valpen upphör med sina hyss
och lämnar valpstadiet, inträder ungdomsstadiet, även kallat
”spökåldern”. Detta kan många
gånger vara en ännu större prövning
för ägaren. Fysiologiskt inträder
könsmognad och intresse för det
andra könet väcks. Perioden börjar
någon gång mellan 6 -12 månaders
ålder, och upphör oftast runt 1-1,5
års ålder. Den unga hunden brukar
ofta utmana sin ägare genom att
testa gränser och uppträda som om
den aldrig hört ett kommando förut.
Rekommendation...

Alla hundar behöver daglig motion
och regelbunden rastning. Du bör
rasta din hund åtminstone var sjätte
timme dagtid, valpar och äldre
hundar dock oftare.
Hundar som permanent vistas i
hundgård ska rastas på annan plats
för att de ska få komma utanför
hundgården åtminstone en gång
per dag.
(Jordbruksverket)

Den unga hunden kan också helt
plötsligt börja tycka att exempelvis
en soptunna är otäck, eller att en
person som bär hatt ser livsfarlig ut.
Saker som den annars inte har brytt
sig om eller tittat på är helt plötsligt
skrämmande. Detta är helt normalt,
men det är viktigt att träna hunden
i olika miljöer, samt att inte göra en
allt för stor sak av hundens ”töntiga”
beteende under denna period.
Fortsätt träna med hunden och var
helt lugn och trygg.
Vuxenstadiet
En hund betraktas som vuxen från 1
till 3 års ålder fram till mellan 6 till 10
års ålder. Det är under denna period
som hundens personlighet slutligen
sätter sig, efter den turbulenta ungdomstiden. Hunden testar nu inte
gränser i samma utsträckning och
finner trygghet i sina rutiner. Ungdomens överaktivitet normaliseras
men hunden kräver ändå regelbunden daglig motion och stimulans.

Seniorstadiet
Beroende på hundens ras inträder
seniorstadiet för hunden mellan
7 och 10 år. Hunden uppvisar då
ett större lugn och större raser kan
uppvisa tecken på ledvärk, vilket gör
dem mindre toleranta för motion i
stor mängd. En äldre hund är ofta
avspänd och visar ett gott lynne,
men kan om den har ont även uppvisa grinighet. Beroende på ras lever
hunden i genomsnitt 10 till 15 år.

Visste du att...

Du får inte skilja hundvalpar från
modern annat än tillfälligt så länge
de behöver hennes mjölk och omvårdnad och över huvud taget inte
förrän de är åtta veckor. Valparna
får heller inte lämna uppfödaren
innan de är åtta veckor om det inte
finns särskilda skäl. En hundvalp
under fyra månader ska inte vara
ensam mer än korta stunder. Det är
inte lämpligt att hundvalpar under
sex månader sitter i karantän.
(Jordbruksverket)

En rejäl portion
sunt förnuft
Hur vet man att hunden får ett foder som täcker dess näringsbehov?
Låt oss beskriva hur vi på Halla Petfood säkerställer vår foderkvalitet.
Extrudering
En ko är med sina fyra magar – en
”levande foderfabrik” – och bryter
själv ner såväl cellulosa som fibrer.
Du, jag och exempelvis grisen har
omkring 7 meter tunntarm som
bryter ner och omvandlar kolhydrater till energi. Hunden har endast
en kort tunntarm och behöver hjälp
med att bryta ner kolhydrater. Det
är här extrudering kommer in. Extrudering är en tillverkningsprocess
som innebär att foderråvaran pressas under högt tryck vid en temperatur över +100°C, med vattenånga
och friktion. När foderkulan lämnar
maskinen faller trycket snabbt,
vilket gör att den expanderar eller
”poppar” ungefär som popcorn.
Det finns många olika fördelar med
extrudering. Dels höjer den smakligheten på fodret och ger en spröd

foderkula, men det är även en nödvändig process för att hunden ska
kunna ta upp kolhydraterna i fodret.
Extrudering är även hygieniskt, då
alla bakterier dör i processen.
Kvalitet och kontroll
I Sverige har vi stränga regler och
höga krav på foderproducenter.
Vi får inte tillföra någon som helst
typ av antibiotika eller hormoner
i tillväxtfrämjande syfte. Råvaror
från kadaver får heller inte ingå i
hundfoder. Vidare genomförs strikta
kontroller avseende salmonella.
Detta tillsammans med närproducerade och lokala råvaror gör Halla
Petfood till ett svenskproducerat
foder av högsta kvalitet.
Visste du att...

Fructo-oligosakkarider (FOS) återställer tarmhälsan och skapar ett
skyddande skikt i mag- och tarmkanalen samt stimulerar de goda
bakterierna i tjocktarmen. Våra
foder är naturligtvis utformade för
att stimulera en god matsmältning.
Självklart innehåller våra foder inga
tillsatta konserveringsmedel.

Perfekt för pälsen!
Samtliga premium och super premium produkter från Halla Petfood
innehåller balanserade nivåer av
Omega -3 och -6 fettsyror (linolsyra
från bland annat kycklingfett och
fiskolja) dessa är nödvändiga för
att bibehålla en frisk hud och päls.
Tillskott av norska djuphavsalger stimulerar och optimerar vitamin- och
mineralbalansen för din hund.
Sammantaget ger våra foder de
bästa förutsättningarna för att din
hund skall bibehålla en frisk och vital
päls.

Foder med kvalitet

Halla Petfood har lång erfarenhet
av arbetande hundar. Vi levererar
foder till tjänstehundar och jakthundar med stor framgång! Våra
skräddarsydda foder är framtagna
för att passa de flesta hundraser.
Även de riktigt hårt arbetande
hundarna som behöver ett riktigt
energi- och näringsrikt kvalitetsfoder.

Johan och Jens i Team Halla tränar
tjänstehunden Tass.

TEAM

[referens]
Jens Ohlson
Jag har över 40 års erfarenhet av att jakt och att jaga
med olika typer av jakthundar.
Det är väldigt viktigt att hundarna får i sig ett bra
lättsmält foder för att kunna tillgodogöra sig all
näring och energi på bästa sätt. Det är även viktigt
att kunna variera mellan olika sorter så man kan
välja den varianten som passar bäst, beroende på
typ av aktivitet. Under jaktsäsong väljer jag att ge
ett högenergifoder, medans under lugnare perioder
ger jag en sort med lägre energiinnehåll.
Jag har även 20 års erfarenhet av att vara hundförare inom polisen. Även där är det väldigt viktigt att
ha ett foder som ger hundarna bästa förutsättningarna att utföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt.
Tillsammans med min sambo har jag ett flertal olika hundar av varierande raser. Halla är ett självklart
val då det uppfyller samtliga krav jag ställer på ett
foder, samtidigt vet jag att det verkligen fungerar!
Allt för att hundarna ska må bra och kunna prestera
på bästa sätt.

Jakt är Jens största intresse, här tillsammans med
jakthunden Folke.

[referens] Magic
Fangs kennel
Jag har uppfödning av American Akita och under nästa
år kommer även kennelns första (bruks) Schäferkull att
födas. Jag har haft min kennel sedan 2001 och har sedan dess fött upp flertalet internationella multichampions och multivinnare. Jag har under åren tävlat
framgångsrikt i utställning, bruks- & tävlingslydnad.
Hemma på min gård utbildar jag tjänstehundar. Jag
tycker om det mesta inom hundsporten men brinner
lite extra för spår samt specialsök.
Jag har även fått upp intresset för K9 Biathlon, där jag
under 2019 gjort några starter. Vet att det kommer bli
många fler under 2020.
Mina hundar får Halla Swedish Pet Foods färskfoder.
Beroende på säsong varierar jag sort. Mitt krav på
foder är att det ska ge hundarna allt de behöver för
må att bra och kunna prestera på bästa sätt. Det är
viktigt att hundarna är fina i magen, har bra hull,
fin päls och tillräckligt med energi. Jag vill även ha
möjlighet att kunna välja ur ett brett sortiment. I
Hallas fodersortiment finns alltid ett foder som passar
varje hund. Mina hundars resultat talar för sig själva...

Anna Klang och SEVCH Magic Fang`s Spark Of Fire
”Gnizta”.

[referens] Anna Gustafsson
Lando är min farthållare på draghundstävlingarna,
han äter Halla Elit och Hallas färskfoder kyckling
exklusiv.
Tillsammans med Lando har jag placerat mig på
toppen med flertalet segrar i barmarks SM i klassen
DCW-B de senaste 3 åren. Och även genomfört samtliga etapper av Thropée Des Montagnes 2019, vilket är
totalt ca 60km fördelat på 10 etapper under 9 dagar.
Vi har även startat några K9 biathlonlopp & nordisk
still, allt detta vid sidan om att Lando till yrket är
polishund. Jag har valt Halla Petfood för att det ger
Lando allt det han behöver för att prestera på topp,
både på tävlingar samt i tjänsten.

[referens] Madelene Nord
Jag heter Madelene Nord och är en elitsatsande
draghundsförare och längdskidåkerska. Intresset för
idrott har genomsyrat större delen av min uppväxt
där framförallt längdskidåkningen legat mig varmast
om hjärtat. År 2013 fick jag även upp ögonen för
en fantastisk rolig sport där man får kombinera sitt
djurintresse med idrott, nämligen draghund (nordisk
stil, längdskidåkning efter hund). Samma år köpte
jag min första vorsteh, Ero, och ett år senare tog vi
vår första SM-medalj tillsammans och tätt inpå ett
EM-silver. Därefter har framgångarna bara växt med
såväl VM-placeringar som nya mästerskapstitlar och
målet är att en dag bli bäst i världen! Numera består
flocken av ytterligare två vorsteh hundar (Simba och
Dunder) samt en blandrastik (Edda).
För mig är valet av ett bra foder till mina hundar A
och O. Utan ett hållbart och näringsrikt foder skulle
hundarna aldrig kunna prestera på den höga nivå
som dem idag gör. För att bibehålla och samtidigt
bygga upp en god muskelkondition krävs det med
andra ord ett kvalitativt och näringsrikt foder som
dessutom består av många viktiga näringsämnen. Och

det är precis det Halla Petfood gör! Att det dessutom
är svensktillverkat gör det desto bättre.

[referens] Carolina Flyckt
Jag har hundar i alla åldrar från pensionär till valp
och alla energinivåer däremellan, Halla har fodret för
dem alla. I mitt jobb som hundinstruktör och aktivt
tävlande i Agility ser man hur stor roll hundarnas foder
spelar både i vardag, träning och tävling. För mig är det
även viktigt att hundarnas mat är svenskproducerat.
Halla är ett foder jag stolt ger mina hundar.

[referens] Kryckeskallets kennel
Hej jag heter Jonas johansson. Jag jobbar som
säljare i en vapenbutik. Driver även kryckeskallets
Kennel sedan 2014. Där är fokus på Norsk älghund
grå. På min fritid sköter jag om jakten på Stora Eks
egendom samt driver projektet jakten för alla. Jakten för alla är ett projekt för visa och inspirera andra
i liknande situation att komma ut i vår underbara
natur på olika sätt så som jakt, fiske eller vandring.
Jag själv är nämligen lårbensamputerad sedan 11
års ålder och brinner för jakten med mina hundar.
Jag jagar väldigt mycket med mina hundar. Och vill
därför ha ett allsidigt foder till dom med mycket
energi i. Utan ett näringsrikt och bra foder så skulle
inte mina hundar orka prestera under våra dagar i
skogen. Jag använder Halla Petfood Prestation men
under den intensivaste perioden på jaktsäsongen så
toppar jag det med färskfoder i huvudsak kyckling

exklusiv. Jag ser en snabb återhämtning hos mina
hundar efter en tuff jaktdag. Dom är även väldigt
bra i magen och fina i pälsen.

[referens] Hedeforsens kennel
Elisabeth och Reino Oskarsson driver sedan 1997
Hedeforsens Kennel som är seriös hundavel med
kvalitet i fokus. Hedeforsens Kennel startade redan
år 1975. Namnet Hedeforsen kommer från en ort i
Lerum utanför Göteborg, där hela idén till kenneln
började gro, alltså var kennelnamnet givet!
Det är vi, Elisabeth och Reino Oskarsson som har
ett gemensamt mål – att få fram de bästa hundarna
för de tuffaste jobben. Hedeforsens Kennel föder
upp schäferhundar som skall klara arbetsuppgifter
inom polis, försvar, tull och ett antal olika typer av
specialuppdrag. Vi avlar målmedvetet för att få fram
mentalt stabila och friska hundar. Vår ambition är
att hela kullarna skall genomgå MH (Mentaltest
Hund). Många av våra valpar går i ung ålder till polis
och Försvarsmakten, och där genomgår valparna
deras L-tester.
Under alla år har kenneln jobbat med att förbättra
mentalitet och hälsostatus, det har varit en självklarhet för oss eftersom vi professionellt arbetar
med hundar till polis, narkotikahund, tjänstehund
försvarsmakten, även sökhundar i privat tjänst t ex
mögel, röta och gashund. Från 1990 och fram till
dags datum har kenneln levererat ca 500 hundar till

Försvarsmakten ett 90-tal hundar till Polismyndigheten ca 15 narkotikahundar och ett 30-tal andra
sökhundar.
Kenneln har haft Årets Polishund 2 gånger, Årets
Narkotikahund 2 gånger och flera minhundar som
fått hedersomnämnanden i FN-tjänst. Kennelns
inriktning har varit och är arbetande hundar.

[referens] Tuvali Norberg & Tuff
Jag är en aktiv tjej på 14 år. Jag och min fluffiga hund
Tuff tränar och tävlar agility tillsammans.
Tuff är en 4 år gammal sheltie. Vårt gemensamma
mål är att fortsätta träna och tävla.
Jag älskar min hund och vill att han ska må bra, därför
får han Halla Petfood varje dag… för det är det enda
foder han vill ha.

[referens] Johan Hansson
Jag heter Johan Hansson och arbetar som polishundförare i Skaraborg. Jag har tidigare arbetat som
hunddressör i Försvarsmakten.
Under mina år med hundar som arbete såväl som
fritidsintresse har det blivit mycket tydligt för mig
att val av foder spelar en väsentlig roll. En polishunds liv är ofta krävande och dom måste klara av
att arbeta i tuffa miljöer och i ur och skur.
För att orka göra detta varje dag krävs ett bra foder.
Jag har valt att ge mina hundar Halla Petfood då det
innehåller allt mina hundar behöver för att kunna
prestera på bästa sätt.

[referens] Tova-Liza Willenfeldt
I västra Härjedalen bor jag och mina 6 hundar som
jag tävlar framgångsrikt tillsammans med i olika
grenar inom draghundssporten. Vi tävlar främst
på sprintdistanser med 2- eller 4-spann med både
släde och skidor.
Det är inte bara i tävlingsspåret jag trivs med mina
hundar, vi lever ett väldigt aktivt liv tillsammans
med både arbete och lek i fjällen. Jag är renägare
i Sveriges näst sydligaste sameby och använder
mig av lapsk vallhund i arbetet med renarna, som
även de måste kunna prestera på topp i arbetet.
Det finns många likheter i kraven som ställs på
tävlande draghundar och en arbetande renvallare.

Långa dagar i krävande klimat där hunden måste ha
rätt förutsättningar för att klara av en otroligt tuff
uppgift. Fodret är det som helt enkelt bara måste
fungera, det måste ge hundarna den näring deras
kroppar behöver samtidigt som det är så smakligt
som möjligt så att hunden väljer att äta det oavsett
hur trött den är.
Mina hundar äter Prestation och Elit med stor aptit
och jag kompletterar under tävlingssäsongen och
med Hallas färskfoder för att locka hundarna att få i
sig mer vätska. Eftersom vår livsstil kräver så mycket
av hundarnas foder vågar jag säga att Hallas foder
uppfyller alla mina krav.

[referens] Peter Ahlberg
Jag har jagat sedan jag var ca 15 år gammal och är
numera hundförare.
Jag går ofta på eftersök med mina hundar men
också under vanlig jakt.
Jag har i dagsläget två Jämthundar som jagar
främst vildsvin men också älg och björn. Hundarna
har ätit Halla Petfood under många år och det är ett
underbart foder.
Vi kombinerar färskfoder med torrfoder Prestation
Performance 26-20 för att ge full energi under
jaktsäsongen. Hundarna återhämtar sig mycket bra
med detta foder.
Hundarna håller sig starka och friska samt att de får
en otroligt fin päls bra tänder och muskler.

[referens] Leif Carlsson
Jag Leif Carlsson född 1949 i Vårgårda . Vid tio års
ålder kom den första hunden in i mitt liv efter kraftig bearbetning av min far. Önskemålet var en boxer,
resultatet blev en drever. Efter några år försökte jag
med begränsad framgång utföra diverse dressyr
övningar med detta djur. Min far som observerade
detta uppmanade mig att omgående upphöra med
detta då jag riskerade att förstöra hans jakthund.
1968 började jag min yrkesbana som Polis. 1975
lyckades jag att bli antagen som hundförare. Jag tilldelades en helsvart schäferhund vid namn Beppe.
Han blev nordisk mästare för polishundar och kom
att stå för ett antal lyckade tjänsteingripanden.
Med denna hund grundlades mitt tävlingsintresse.
Parallellt med tjänstehundsarbetet har jag också
under hela denna tid varit aktiv på tävlingssidan
inom SBK. Ytterligare två schäfrar avlöste den första.
Hund nr 2 blev svensk och nordisk polismästare och
gjorde även en civil SM start i skyddshundsgruppen.
”Apache” blev en mycket duktig tjänstehund och
var en av de första som i modern tid tränades till
att utföra spår på hårt underlag inom polisen efter
influenser från England via Norge. Hund nr 3 blev en

effektiv tjänstehund och blev SM vinnare 3 gånger
inom polisen. Även denna hund gjorde en Civil SM
start i skyddshundsgruppen.
Vi utfodrar stolt med Hallafoder. Halla Medium är
enligt vår mening lagom kraftigt för hundarna för
att klara såväl arbete som träning. Våra avelsmål är
en fungerande arbetshund, vilken skall fungera till
såväl tjänst som tävling samt att vara familjehund.

Våra foder passar för
alla hundar & katter
Alla hundar har olika näringsbehov
baserat på ras, ålder och aktivitet.
Naturligtvis har vi på Halla Petfood
tagit hänsyn till detta i utformningen av våra olika fodervarianter.
Vi tillhandahåller i skrivande stund
10 olika torrfoder, vilka är framtagna för att passa de flesta hundar
och katter. Samtliga torrfoder
är helfoder och täcker hundens
dagliga näringsbehov. Vi har också
flera sorter av färskfoder, som även
de är helfoder eller kan användas
som komplement till torrfoder.
Vårt utbud förändras ständigt och
broschyren i din hand innehåller inte

en komplett förteckning. Vi hänvisar
till vår hemsida för mer ingående
information om respektive foder.
Svenskkontrollerade råvaror
Samtliga våra foder innehåller enbart
svenska och svenskkontrollerade
råvaror. Korta och säkra leveranstider
från tillverkningen till dig som kund
gör att du alltid får en färsk nyproducerad vara. Har du frågor är du
varmt välkommen att kontakta oss
på telefon 0511-76 06 90. Vi är stolta
och glada över att kunna erbjuda
dig som kund personlig kontakt och
professionell rådgivning.

HALLA
VALP
25-17

HALLA
JUNIOR
26-20

art. 8112 (10 kg), 8412 (3,25 kg)

art. 8111 (15 kg), art. 8411 (3,25 kg)

Sammansättning
Torkat nöt-, fläsk- och kycklingkött,
majs, korn, animaliskt och vegetabiliskt fett, Qrill (5%), ris, linfrömjöl,
vetegroddar, betfiber, torkad äggula,
fructo-oligosakkarider (FOS), mineraler, vitaminer och spårämnen.

Sammansättning
Torkat nöt- och fläskkött, korn, torkat
kycklingkött, majs, animaliskt och
vegetabiliskt fett, torkad antarktisk
Qrill 5%, ris, linfrömjöl, hemoglobin,
betfiber, vetegroddar, bryggerijäst,
torkad äggula, fructo-oligosakkarider
(FOS), glukosamin, mineraler, vitaminer och spårämnen.
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HALLA
LAMM & RIS
21-11

HALLA
STANDARD
22-12

Sammansättning
Ris (min 28 %), torkat lammkött (min
15 %), majs, korn, animaliskt och
vegetabiliskt fett, betfiber, hemoglobin, linfrömjöl, äggulepulver, bryggerijäst, fructo-oligosakkarider (FOS),
glukosamin, mineraler, vitaminer och
spårämnen.

Sammansättning
Torkat kyckling-, nöt- och fläskkött,
vete, korn, majs, animaliskt och
vegetabiliskt fett, ris, nordsjöfisk,
betfiber, torkad äggula, havsalger,
bryggerijäst, fructooligosakkarider
(FOS), glukosamin, mineraler,
vitaminer och spårämnen.

art. 8171 (15 kg), 8471 (3,25 kg)

art. 8190 (15 kg)

HALLA
KYCKLING & RIS
23-12

HALLA
AKTIV
30-16

art. 8172 (15 kg), 8472 (3,25 kg)

art. 8191 (15 kg)

Sammansättning
Torkat kycklingkött (min 25 %), ris
(min 20 %), majs, korn, animaliskt och
vegetabiliskt fett, linfrömjöl, betfiber,
vetegroddar, äggpulver, bryggerijäst,
fructo-oligosakkarider (FOS), glukos
amin, mineraler, vitaminer och
spårämnen.

Sammansättning
Torkat kyckling-, nöt- och fläskkött,
vete, majs, animaliskt och vegetabiliskt fett, nordsjöfisk, ris, betfiber,
torkad äggula, havsalger, bryggerijäst,
fructooligosakkarider (FOS),
glukosamin, mineraler, vitaminer
och spårämnen.

HALLA
ELIT
33-25

HALLA
PRESTATION
26-20
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art. 8013 (15 kg), 8413 (3,25 kg)

art. 8015 (15 kg)

Sammansättning
Torkat nöt-, fläsk- och kycklingkött,
korn, majs, animaliskt och vegetabiliskt fett, torkad antarktisk Qrill (5%),
ris, linfrömjöl, betfiber, vetegroddar,
hemoglobin, torkad äggula, bryggerijäst, fructo-oligosakkarider (FOS),
glukosamin, mineraler, vitaminer och
spårämnen.

Sammansättning
Torkat fläsk- och kycklingkött, majs,
animaliskt fett, ris, Qrill (5%), nordsjöfisk, linfröpellets, vetegroddar, algmjöl,
hemoglobin, fructo-oligosackarider
(FOS), glukosamin och mineralämnen.
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Våra svenska färskfoder
– ett helfoder för alla hundar
Våra färskfoder består av köttråvara från
utvalda svenska bönders gårdar runt om
i Västergötland.
Våra färskfoder består av få råvaror, något
som är en fördel särskilt för hundar som är
känsliga och där det ofta är viktigt att veta
exakt vilka råvaror som finns i fodret. Även
den hundägare som vill veta exakt vad
hunden får i sig via fodret har stor nytta av
att vi i detalj redovisar vad fodret innehåller.
På så sätt kan du välja det foder som passar
din hund bäst.
Färskfodret består av råa animaliska råvaror.
Dessa mals till en lagom konsistens och
blandas med övriga ingredienser, som te x
vitaminer och mineraler. Direkt efter detta
fryses fodret ner och transporteras ut direkt
till våra kunder.
Våra spannmålsfria färskfoder, är fria från
traditionella spannmål såsom havre, vete,
korn eller råg. Vi analyserar varje tillverkad
produkt för att du som hundägare skall vara
trygg i att du får det allra bästa fodret.
Alla våra färskfoder är helfoder för alla
hundar, vilket betyder att det finns tillräckligt med energi och näring i fodret oavsett
om din hund är en valp, vuxen, äldre, hårt
arbetande eller sällskapshund. Man kan

antingen ge våra färskfoder som enda foder,
eller ge dem som ”topping” på ett av våra
torrfoder. Eftersom både färskfodret och
torrfodret är korrekt sammansatta var för sig
kan man blanda dessa i vilka proportioner
man önskar.

RAW

NATURLIG FÄRSKMÅLTID FÖR HUNDAR
NATURAL RAW MEAL FOR DOGS

RAW
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SVENSKT LAMM
0,8 kg (art 9310)
Halla Godbit SVENSKT LAMM är en komplett
svensk måltid (helfoder) till hundar i alla
livsstadier. Detta recept är också lämpligt för
att passa normalaktiva sällskapshundar och
äldre hundar. Sammansättning: 89% svensk
färsk köttråvara (25% lamm, 59% nöt, 5%
ägg) samt ris, Qrill, vitaminer och mineraler.

RAW
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SVENSK NÖTVOM
0,8 kg (art 9308)
Halla Godbit SVENSK NÖTVOM är en komplett svensk måltid (helfoder) till hundar i alla
livsstadier. Detta recept är också lämpligt för
att passa äldre och mindre aktiva familjehundar tack vare mindre energiinnehåll.
Sammansättning: 99% svensk färsk köttråvara (nötvom), Qrill, vitaminer och mineraler.

RAW
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SVENSK KYCKLING
0,8 kg (art 9309)
Halla Godbit KYCLING är en komplett svensk
måltid (helfoder) till hundar i alla livsstadier.
Detta recept är också lämpligt för den kräsne
hunden. Måltiden avger tack vare sammansättningen mindre doft vid servering.
Sammansättning: Svensk färsk köttråvara
(84% kyckling från skrov, vinge, mage och
hals) 6% ägg, ris, Qrill, vitaminer och mineraler.

RAW
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ORIGINAL
0,8 kg (art 9303)
Halla Godbit ORIGINAL är en komplett svensk
måltid (helfoder) till hundar i alla livsstadier.
Detta recept är också lämpligt för dräktiga &
digivande tikar samt hårt arbetande hundar.
Sammansättning: Färsk råvara från nordsjöfisk.
Svensk färsk köttråvara från nöt (vom, lunga)
och kyckling (hals). Vatten, svensk färsk vom,
värmebehandlad cerealieblandning, svensk färsk
köttråvara från gris (nacke), värmebehandlat ris,
hemoglobin, ångpreparerade havregryn, majsgluten, vetekli, sojaolja, animaliskt fett, havsalger,
potatisprotein, Qrill, vitaminer, mineraler och
spårämnen.
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Nyhet!
Nu introducerar vi färsk- och
torrfoder berikad med Qrill Pet
Qrill Pet innehåller Omega 3 och kolin, vilket är avgörande för en sund
utveckling och god hälsa hos hunden.

ef fe cti ve

tion b e ne f it s

LL produ c t

ts , or a qu a

substa nti at ed ,
pro jec ts.

Upptäck fördelarna
med krill i måltiden!
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Kraften hos QRILL Pet - en unik
funktionell ingrediens från havet

48

Procentandel av fett

58%
Protein

Antarktisk krill
(Euphausia Superba)

Area

25%
Fett

ANTARKTIS

6%
Vatten

kolin
fosfat

Fosfolipider
Omega-3

Glycerol
Fettsyror

Fosfolipider är byggstenar av alla
cellmembran och är därför goda
leveransmolekyler av omega-3fettsyror till vävnader.

Fosfolipider

≥4o%

omega-3 fettsyror totalt

≥20%

EPA

≥10%

DHA

≥5.5%

omega-6 fettsyror totalt

11%
Aska

qó

Glycerol
Fettsyryor

Triglycerid
Omega-3

Traditionella måltider, som fiskmjöl,
levererar omega-3 i triglyceridform.
En del av dessa omega-3 används
som energi eller lagras som fett och
de kan inte integreras direkt i
cellmembran.

Cellmembran

Omega-3
och kolin har visat sig ha positiva
1
effekter på hundens vitala organ.
hjärna

njurar

syn

lever
hjärta
skinn och päls

leder och muskler

Omega-3 fettsyror och kolin är avgörande för en sund utveckling och underhåll av hundar.

3

<2%

HALLA FÄRSKFODER
NÖTVOM
art. 8008 (0,5 kg)

HALLA FÄRSKFODER
KYCKLING EXKLUSIV
art. 8009 (0,5 kg)

Halla Färskfoder Nötvom är
ett helfoder till hundar i alla
livsstadier, såväl valpar, dräktiga och digivande tikar, som
vuxna, äldre, hårt arbetande
och sällskapshundar. Fodret
består av 99% svensk benfri
köttråvara (nötvom) samt
Qrill, vitaminer och mineraler.
Fodret kan serveras som enda
foder eller i kombination med
valfri andel annat helfoder,
tex som topping på våra torrfoder.

Halla Färskfoder Kyckling Exklusiv är ett helfoder till hundar
i alla livsstadier, såväl valpar,
dräktiga och digivande tikar,
som vuxna, äldre, hårt arbetande och sällskapshundar. Fodret
består av 90% svensk köttråvara (kyckling, ägg) samt ris,
Qrill, vitaminer och mineraler.
Fodret kan serveras som enda
foder eller i kombination med
valfri andel annat helfoder, tex
som topping på våra torrfoder.
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HALLA FÄRSKFODER
KÖTT & POTATIS
art. 8011 (0,5 kg)

HALLA FÄRSKFODER
LAMM EXKLUSIV
art. 8010 (0,5 kg)

Halla Färskfoder Kött & Potatis
är ett helfoder till hundar i alla
livsstadier, såväl valpar, dräktiga och digivande tikar, som
vuxna, äldre, hårt arbetande
och sällskapshundar. Fodret
består av 90% svensk benfri
köttråvara (nöt, gris) samt
potatis, Qrill, vitaminer och
mineraler. Fodret kan serveras
som enda foder eller i kombination med valfri andel annat
helfoder, tex som topping på
våra torrfoder.

Halla Färskfoder Lamm Exklusiv
är ett helfoder till hundar i alla
livsstadier, såväl valpar, dräktiga och digivande tikar, som
vuxna, äldre, hårt arbetande och
sällskapshundar. Fodret består
av 89% svensk benfri köttråvara
(nöt, lamm, ägg) samt ris, Qrill,
vitaminer och mineraler. Fodret
kan serveras som enda foder
eller i kombination med valfri
andel annat helfoder, tex som
topping på våra torrfoder.
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Tillgång på ovanstående färskfoder kan variera efter säsong. För att få en mer detaljerad
beskrivning, sammansättning och doseringstabell, se vår hemsida www.hallafoder.se

HALLA FÄRSKFODER ORIGINAL
Ett svenskt helfoder för hund
art. 8003 (0,5 kg) art. 8004 (1 kg)
Sammansättning
Färsk råvara från nordsjöfisk. Svensk
färsk benfri råvara från nöt och
kyckling. Vatten, svensk färsk vom,
värmebehandlad cerealieblandning,
svensk färsk benfri råvara från gris,
värmebehandlat ris, hemoglobin, ångpreparerade havregryn, majsgluten,
vetekli, sojaolja, animaliskt fett, havsalger, potatisprotein, Qrill, vitaminer,
mineraler och spårämnen.
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HALLA FÄRSKFODER VALP
Ett svenskt helfoder för växande hundar
art. 8012 (0,5 kg)
Sammansättning
Svensk benfri råvara från nöt, kyckling och gris.
nordsjöfisk, värmebehandlad cerealieblandning, ångpreparerade havregryn, hemoglobin,
ris, majsgluten, vetekli, havsalger, potatis
protein, Qrill, sojaolja, vitaminer, mineraler och
spårämnen.
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Svenska märgben
Frysta råa märgben i bit från svensk nöt

art. 9250 (900 g)
Sammansättning: Frysta råa styckförpackade märgben
från svensk nöt.
Bruksanvisning: Märgbenen serveras frysta eller tinade
och är endast avsedda till hund. Förpackningen ska hållas i
frys i minst –18°C. Upptinade märgben är hållbara 2 dagar
och bör ej återfrysas efter upptining. Hunden skall alltid ha
fri tillgång till vatten.
För detaljerad beskrivning, se vår hemsida:
www.hallapetfood.se

BEN FRÅN SVENSK NÖT

INGA KONSTGJORDA TILLSATSER
ELLER KONSERVERINGSMEDEL

Nordic Delight är en serie prisvärda helfoder
som passar hundar i alla livsfaser och storlekar. Här har vi fokuserat lite extra på dig som
har många eller hårt arbetande hundar, och
som därmed förbrukar större kvantiteter
foder. Kontakta oss så berättar vi mer.

Nordic Delight Bas
art. 9100 (15 kg)
Nordic Delight Bas är ett helfoder för din
hund. Fodret passar de flesta hundar i dess
olika livsstadier. Fodret är så sammansatt
att du inte behöver/ska ge hunden några
andra tillsatser i form av vitaminer och mineraler. Nordic Delight Bas är avsett för den
normalt aktiva hunden. En hårt arbetande
hund kan under exempelvis jaktsäsongen
använda Nordic Delight Högeneregi. Våra
foder tillverkas av högkvalitativa råvaror
samt processas på ett mycket avancerat
sätt, vilket gör att hunden tillgodogör sig
hela foderinnehållet. Av den anledningen
så räcker Nordic Delight Bas även för den
aktiva hunden.

Nordic Delight Bas
Nordic Delight Bas innehåller som alla våra
foder fettsyrorna Omega 3 och Omega 6.
Sammansättning
Fullkornsvete, torkat nöt- och fläskkött,
animaliskt och vegetabiliskt fett, majs,
linfrömjöl, betfiber, vetegroddar, bryggerijäst, torkad äggula, Fructooligosakkarider (FOS), mineralämnen, vitaminer
och spårämnen.
Nettovikt per förpackning
15 kg. Fodret ska förvaras torrt och svalt.

Nordic Delight Högenergi
art. 9110 (15 kg)
Nordic Delight Högenergi är ett
energi- och näringsrikt helfoder
för din hund. Fodret är avsett för
den aktiva och hårt arbetande
hunden. Fodret är så sammansatt
att du inte behöver/ska ge hunden några andra tillsatser i form
av vitaminer och mineraler. En arbetande hund kan under lugnare
perioder använda Nordic Delight
Bas. Våra foder tillverkas av högkvalitativa råvaror samt processas
på ett mycket avancerat sätt, vilket
gör att hunden tillgodogör sig
hela foderinnehållet.

Sammansättning
Fullkornsvete, torkat nöt- och
fläskkött, animaliskt och vegetabiliskt fett, majs, linfrömjöl, betfiber,
vetegroddar, bryggerijäst, torkad
äggula, Fructooligosakkarider
(FOS), mineralämnen, vitaminer
och spårämnen.
Nettovikt per förpackning
15 kg. Fodret ska förvaras torrt
och svalt.

Nordic Delight Lamm & Ris Plus
art. 9111 (15 kg)
Nordic Delight Lamm & Ris Plus är
ett energi- och näringsrikt helfoder för din hund. Fodret är avsett
för den aktiva och hårt arbetande
hunden. Fodret är så sammansatt
att du inte behöver/ska ge hunden några andra tillsatser i form
av vitaminer och mineraler. En arbetande hund kan under lugnare
perioder använda Nordic Delight
Bas. Våra foder tillverkas av högkvalitativa råvaror samt processas
på ett mycket avancerat sätt, vilket
gör att hunden tillgodogör sig
hela foderinnehållet.

Sammansättning
Torkat lammkött, majs, ris, korn,
animaliskt och vegetabiliskt fett,
fläskmjöl, majsgluten, vetekli,
hemoglobin, betfiber, torkad
äggula, bryggerijäst, mineralämnen, vitaminer och spårämnen.
Nettovikt per förpackning
15 kg. Fodret ska förvaras torrt
och svalt.

Tigra
LÄCKERBITAR FÖR KATTER I ALLA ÅLDRAR

Kattfoder med klös!

Tigra – läckerbitar
för alla katter!

ganska litet behov av kolhydrater. De kan
ändå mycket väl utnyttja kolhydrater om
de är preparerade och lättsmälta, som i
extruderat torrfoder.

Ofta hör man att hunden är människans
bästa vän, men faktum är att det finns
fler katter än hundar i Sverige, och katten
har sin givna plats som älskat ”sofflejon” i
många svenska hem. Katter är personliga
och ibland egensinniga husdjur som vet
vad dom vill, och när det gäller utfodring
har dom en del speciella behov.

Katter ska inte äta hundmat eftersom den
bl a saknar den essentiella aminosyran
taurin som är livsviktigt för katten. Brist
på taurin kan leda till blindhet, tandlossning, att katten tappar päls, samt att
gifter kan ansamlas i kroppen.

Katter vill äta många små måltider, och
för dom flesta katter fungerar det bäst att
ha fri tillgång till maten. Matplatsen skall
vara på en skyddad plats så att katten
känner sig trygg och kan äta i lugn och ro.
Den vill gärna ha en vid och grund matoch vattenskål för morrhårens skull. Tänk
på att många katter är laktosintoleranta,
och därför inte ska dricka komjölk.
En katt är strikt köttätare och kan aldrig
vara vegetarian. Katter är rovdjur och får
sin näring från protein och fett och har ett

[referens] Sara Nilsson

Doktorand - Miljöteknik och Miljömanagement

Min katt Missy – eller Citronmeliss som hon
egentligen heter, är en Sibirisk katt på två år.
Hon vistas både utomhus och inomhus. Missy
är en glad och respektlös katt som älskar att
hitta på bus, och låtsas inte alls förstå mattes
tillrättavisningar när hon hoppar ner i diskhon,
eller klättrar högst upp i garderoberna och inte

Det är viktigt att katten får i sig tillräckligt
mycket vatten. Katter i det vilda väljer att
inte äta och dricka på samma ställe, ett
tips är därför att inte ha vattnet på samma plats som matskålen. Man kan gärna
ha flera vattenskålar för att stimulera
katten att dricka oavsett var i bostaden
den befinner sig. Fontäner fungerar ofta
bra eftersom många katter tycker om att
dricka vatten som rör sig.
Vi på Halla Petfood har tagit fasta på
kattens behov och utvecklat två smakliga
och näringsriktiga foder som passar de
flesta katter, oavsett ras och livsfas.

kan komma ner igen. Missy har ätit Tigra i över
ett halvår nu, och det fungerar fantastiskt bra!
Hon är en väldigt kräsen katt, och tidigare har
det ibland varit svårt att få henne att äta. Sedan
vi började med Tigra äter hon gärna och båda
sorterna tilltalar henne lika mycket. Hon är
glansig i pälsen, huden är fin, magen fungerar
bra och kattlådan är luktfri. Hon har lagom
mycket hull, kroppen är fint musklad och hon är
pigg och glad. Jag tycker att det känns bra att
ge Missy ett foder som är svensktillverkat. Jag
vet även att Halla Petfood alltid använder sig
av råvaror som är så lokala som möjligt och att
allt foder dom tillverkar inte innehåller kemiska
tillsatser. Det betyder mycket för mig att kunna
välja ett naturligt foder till min pälskling. Att
även välja ett foderföretag som håller sig till
kortast möjliga transporter och bidrar till en
bättre miljö känns som en självklarhet för mig.
Jag känner mig väldigt lugn och trygg med
Halla Petfood och Tigra. Då jag vet att jag gör
ett bra val i såväl min katts välbefinnande, som
ett bra val för miljön.

Tigra är ett köttbaserat kattfoder som erbjuds i två olika
varianter – Kött Gourmet samt Fågel & Fisk.
Tigra är ett helfoder som täcker din katts dagliga näringsbehov. Fodret passar bra till katter i alla åldrar och raser.
Vårt foder tilltalar din katt lite extra, då det unika receptet
tillsammans med den höga kötthalten gör att fodret har en
hög smaklighet. Att foderkulorna är spröda, knapriga och
dessutom har en hög smältbarhet gör att du som kattägare
kan känna dig trygg med att din katt kommer att älska Tigra.
Tigra kattfoder innehåller inga konstgjorda färg- och smakämnen eller konserveringsmedel. Tack vare att vi har en egen
nybyggd fabrik i småländska Sommen har vi full kontroll över
hela produktionsprocessen.

KÖTT GOURMET

FÅGEL & FISK

SAMMANSÄTTNING
Torkat nöt- och fläskkött, korn, majs, ris, torkad
äggula, betfor, vetekli, sojaolja, bryggerijäst,
fructooligosakkarider (FOS), vitaminer, mineraler
och spårämnen.

SAMMANSÄTTNING
Torkat kycklingkött, vete, korn, grisfett, nordsjöfisk,
majs, ris, torkad äggula, linfröpellets, betfor,
bryggerijäst, hemoglobin, vitaminer, mineraler
och spårämnen.

ENERGIVÄRDE
Omsättbar energi: 15,3 MJ/kg

ENERGIVÄRDE
Omsättbar energi: 15,2 MJ/kg

ART NR
8101

ART NR
8102

NETTOVIKT
10kg

NETTOVIKT
10kg

INNEHÅLLER
NORSK LAXOLJA

©2020 mars, Halla Petfood Sverige AB

LÄCKERBITAR FÖR KATTER I ALLA ÅLDRAR

Art nr: 8500

