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En översikt av alla våra hundfoder



Kortare beskrivning av Halla Petfoods hundfoder
På säckar och produktblad redovisas oftast näringsämnena per kg foder eller per 100 g. Då är det svårt att jämföra foder med olika 
vatteninnehåll. Vill man jämföra foder kan det vara bra att redovisa näringen per kg torrsubstans (ts) dvs utan vatten. Ett annat sätt att 
jämföra foder är att titta på näringsämnena i förhållande till energin i fodret. I tabellen nedan redovisas näringsämnena i Hallas foder i 
% av omsättbar energi (OE), per kg foder och per kg ts.



Torrfoder

Halla Valp (25∙17) 16,4 MJ/3909 kcal
Valp är framtaget för att ge valpen en bra start i livet. Protein, 
fett, mineraler, vitaminer och energiinnehåll är anpassat för 
att ge valpen de näringsämnen den behöver för att växa och 
utvecklas. Halla Valp innehåller krill, linfrökaka och rapsolja för 
att ge en bra balans av Ω-3 och 6 fettsyror som är viktiga för 
päls, hud, hjärta och hjärna. Omega-3 och framför allt DHA 
som finns i bland annat krill främjar valpens kognitiva förmåga 
dvs att ta in, bearbeta och minnas information. Detta är extra 
viktigt för valpar och unghundar som tar in och bearbetar mycket 
information under sitt första år. Halla Valp innehåller dessutom 
fruktooligosackarider (FOS) som är en prebiotika som gynnar de 
goda bakterierna i hundens tarm.

Halla Junior (26∙20) 17,0 MJ/4052 kcal
Junior är framtaget för unghunden som behöver energi 
och näring för att växa och utvecklas. Det innehåller krill, 
linfrökaka och rapsolja för att ge hunden en bra balans av Ω-3 
och 6 fettsyror som är viktiga för päls, hud, hjärta och hjärna. 
Omega-3 och framför allt DHA som finns i bland annat krill 
främjar hundens kognitiva förmåga dvs att ta in, bearbeta 
och minnas information. Detta är extra viktigt för valpar och 
unghundar som tar in och bearbetar mycket information under 
sitt första år. Även mineraler och vitaminer är balanserade efter 
valpen och unghundens behov. Halla Junior innehåller även 
fruktooligosackarider (FOS) som är en prebiotika som gynnar de 
goda bakterierna i hundens tarm.

Halla Prestation (26∙20) 17,2 MJ/4086 kcal
Prestation passar hundar som behöver lite mer energi som 
arbetande hundar eller dräktiga och lakterande tikar. Det 
innehåller krill, linfrökaka och rapsolja för en bra balans av Ω-3 
och 6 fettsyror som är viktiga för t ex päls, hud, hjärta och 
hjärna. Omega-3 och framför allt DHA som finns i bland annat 
krill främjar hundens kognitiva förmåga dvs att ta in bearbeta 
och minnas information. Studier har visat att valpar till dräktiga 
och lakterande tikar som fått extra Ω-3 får en bättre kognitiv 
förmåga och har lättare att lära sig saker. Omega-3 har även 
en antiinflammatorisk effekt och främjar ledhälsan. Prestation 
innehåller även fruktooligosackarider (FOS) som är en prebiotika 
som gynnar de goda bakterierna i hundens tarm.

Halla Elit (33∙25) 18,7 MJ/4501 kcal
Elit är vårt mest energirika torrfoder och används framför allt 
till hundar i hårt arbete som under jaktsäsong. Det kan även 
användas under laktation till tikar med många valpar och högt 
energibehov. Elit har ett högt innehåll av animaliskt protein och 
ett lägre innehåll av kolhydrater. Elit innehåller krill, fiskmjöl och 
linfrökaka för en bra balans av Ω-3 och 6 fettsyror som är viktiga 
för päls, hud, hjärta och hjärna. Omega-3 och framför allt DHA 
som finns i bland annat krill främjar hundens kognitiva förmåga 
dvs att ta in, bearbeta och minnas information. Studier har visat 
att valpar till dräktiga och lakterande tikar som fått extra Ω-3 
får en bättre kognitiv förmåga och har lättare att lära sig saker. 
Omega-3 har även en antiinflammatorisk effekt och främjar 
ledhälsan. Elit innehåller även fruktooligosackarider (FOS) som 
är en prebiotika som gynnar de goda bakterierna i hundens tarm.

Halla Aktiv (30∙18) 17,0 MJ/4068 kcal
Aktiv är ett foder som passar den aktiva hunden. Det har också 
en hög andel animaliskt protein och passar hundar som jobbar 
och behöver lite mer energi. Aktiv innehåller inte krill men 
fiskmjöl som också innehåller Ω-3 fettsyrorna DHA och EPA. 
Omega-3 och framför allt DHA främjar hundens kognitiva 
förmåga dvs att ta in, bearbeta och minnas information. Studier 
har visat att valpar till dräktiga och lakterande tikar som fått 
extra Ω-3 får en bättre kognitiv förmåga och har lättare att lära 
sig saker. Omega-3 har även en antiinflammatorisk effekt och 
främjar ledhälsan. Under 2021 har vi ökat fettet i Aktiv från 16 % 
till 18 % och har därmed höjt energin något i fodret. Halla Aktiv 
passar hundar i arbete och kan även användas till dräktiga och 
lakterande tikar.

Halla Lamm Sport (28∙17) 16,6 MJ/3977 kcal
Halla Lamm Sport passar också den aktiva hunden. Det 
innehåller varken kyckling eller fisk och passar hundar som jobbar 
och behöver lite mer protein och energi. Lamm Sport passar 
även till digivande och lakterande tikar och kan kombineras med 
Lamm & Ris i perioder med lägre aktivitet och energibehov. Det 
innehåller även fruktooligosackarider (FOS) som är en prebiotika 
som gynnar de goda bakterierna i hundens tarm.

Halla Standard (22∙12) 15,2 MJ/3657 kcal
Standard passar bra till de flesta hundar med normalt 
energibehov. Det innehåller inte krill men fiskmjöl som också 
innehåller Ω-3 fettsyrorna DHA och EPA. Omega-3 och 
framför allt DHA främjar hundens kognitiva förmåga dvs att 
ta in, bearbeta och minnas information. Omega-3 har även en 
antiinflammatorisk effekt och främjar ledhälsan. Standard har 
lägre protein- och fettinnehåll än Prestation, Elit och Aktiv och 
har därmed en lägre energi. Passar bra till de flesta hundar men 
rekommenderas inte till digivande tikar eller valpar under 9 
månader då det kan bli svårt att täcka energibehovet.

Halla Kyckling & Ris (23∙12) 15,1 MJ/3632 kcal
Kyckling & Ris är ett foder med lite lägre energi som passar de 
flesta hundar med normalt energibehov. Passar hundar som 
vill minimera antalet animaliska proteinkällor och som inte 
förbrukar så mycket energi. Fungerar bra till de flesta hundar 
men rekommenderas inte till lakterande tikar och valpar under 
9 månader då det kan bli svårt att täcka energibehovet. Det 
innehåller även fruktooligosackarider (FOS) som är en prebiotika 
som gynnar de goda bakterierna i hundens tarm.

Halla Lamm & Ris (21∙11) 15,0 MJ/3578 kcal
Lamm & Ris är i dagsläget vårt foder med lägst energi och 
passar hundar med allergi mot fläsk, nöt eller kyckling. Passar 
till de flesta hundar med låg till normal aktivitet. Som namnet 
antyder är ris den främsta kolhydratkällan. Rekommenderas 
inte till lakterande tikar och valpar under 9 månader då det 
kan bli svårt att täcka energibehovet. Det innehåller även 
fruktooligosackarider (FOS) som är en prebiotika som gynnar de 
goda bakterierna i hundens tarm.



Färskfoder
Halla Original, fryst färskfoder, 2048 kcal
Original är ett energirikt helfoder med hög andel animaliskt 
protein med hög smältbarhet. Alla våra färska köttråvaror 
kommer från djur uppfödda i Sverige. Original uppfyller hundens 
näringsbehov i alla livsstadier och passar särskilt bra till hundar 
med lite högre energibehov som hårt arbetande hundar och 
dräktiga och digivande tikar. Original innehåller även krill som 
ger ett naturligt tillskott av Ω-3 fettsyrorna EPA och DHA. 
Omega-3 och framför allt DHA som finns i bland annat krill 
främjar hundens kognitiva förmåga dvs att ta in, bearbeta och 
minnas information. Original innehåller mer kolhydrater och 
fiber än våra andra färskfoder vilket gör det lämpligt till hundar 
som utnyttjar kolhydrater väl i kortare högintensiva pass. Det 
innehåller samtidigt höga nivåer av protein och fett vilket gör att 
det fungerar bra till hundar som jobbar långa pass genom att det 
tillför både protein och fett.

Halla Kött & Potatis, fryst färskfoder, 2393 kcal
Kött & potatis är ett energirikt helfoder med hög andel animaliskt 
protein med hög smältbarhet. Kött & potatis innehåller få råvaror 
som alla är producerade i Sverige förutom krill som är fiskat i 
Antarktis. Krill ger ett naturligt tillskott av Ω-3 fettsyrorna EPA 
och DHA. Omega-3 och framför allt DHA som finns i Krill 
främjar hundens kognitiva förmåga dvs att ta in, bearbeta och 
minnas information. Omega-3 har även en antiinflammatorisk 
effekt och främjar ledhälsan. Kött & potatis uppfyller den 
vuxna hundens näringsbehov och passar särskilt bra till hundar 
med lite högre energibehov. Kött & potatis innehåller ingen 
spannmål utan tillför kolhydrater i form av potatisstärkelse som är 
lättillgänglig för hundarna.

Halla Nötvom, fryst färskfoder, 1681 kcal
Nötvom är ett helfoder till hundar som passar extra bra för äldre 
och mindre aktiva familjehundar tack vare lägre energiinnehåll. 
Nötvom innehåller förutom vitamin- och mineraltillskott enbart 
svensk nötvom och krill och passar därför bra till hundar som 
är känsliga för t ex protein från gris, kyckling, lax och spannmål. 
Krill ger ett naturligt tillskott av Ω-3 fettsyrorna EPA och DHA. 
Omega-3 och framför allt DHA som finns i krill främjar hundens 
kognitiva förmåga dvs att ta in, bearbeta och minnas information. 
Omega-3 har även en antiinflammatorisk effekt och främjar 
ledhälsan. Nötvom innehåller inga kolhydrater och energin i 
Nötvom kommer främst från protein och fett.

Halla Lamm exklusiv, fryst färskfoder, 2175 kcal
Lamm Exklusiv är ett helfoder till hundar i alla livsstadier. 
Det passar extra till hundar med lite högre energibehov. 
Köttråvarorna (lamm, nöt) är precis som i alla våra färskfoder 
producerade i Sverige. Lamm exklusiv innehåller även krill som 
tillför Ω-3 fettsyrorna EPA och DHA till hunden. Omega-3 och 
framför allt DHA som finns i bland annat krill främjar hundens 
kognitiva förmåga dvs att ta in, bearbeta och minnas information. 
Omega-3 har även en antiinflammatorisk effekt och främjar 
ledhälsan.

Halla Kyckling exklusiv, fryst färskfoder, 1970 kcal
Kyckling Exklusiv är ett helfoder till hundar i alla livsstadier.  Det 
animaliska proteinet i Kyckling exklusiv kommer från svensk 
kyckling, ägg och krill så fodret lämpar sig bra för hundar som är 
känsliga för protein från andra djurslag. Krill är en bra källa av Ω-3 
fettsyrorna EPA och DHA. Omega-3 och framför allt DHA som 
finns i bland annat krill främjar hundens kognitiva förmåga dvs att 
ta in, bearbeta och minnas information. Omega-3 har även en 
antiinflammatorisk effekt och främjar ledhälsan. Måltiden avger 
tack vare sammansättningen mindre doft vid servering. Receptet 
är också lämpligt för den kräsne hunden.

Halla Valp, fryst färskfoder, 2048 kcal
Valp är ett energirikt helfoder med svenska köttråvaror och hög 
andel smältbart protein som passar till växande hundar. Fodret 
är finmalt och lämpar sig även för små hundraser. Valp innehåller 
även krill som är en bra källa av Ω-3 fettsyrorna EPA och DHA 
som är viktiga för bland annat hjärnans utveckling. Omega-3 och 
framför allt DHA som finns i bland annat krill främjar hundens 
kognitiva förmåga dvs att ta in, bearbeta och minnas information. 
Detta är extra viktigt för valpar och unghundar som tar in och 
bearbetar mycket information under sitt första år.

Halla Extrem, fryst färskfoder, 2550 kcal
Extrem är ett energirikt helfoder med hög andel smältbart 
protein och fett som passar utmärkt till draghundar och hundar 
som utför hårt arbete under lång tid. Extrem har ett noga avvägt 
förhållande mellan protein, fett och kolhydrat för att ge hunden 
rätt byggstenar för att prestera och hålla energinivåer under 
en längre tids arbete. Extrem innehåller även krill som tillför de 
essentiella Ω-3 fettsyrorna EPA och DHA till hunden. Omega-3 
och framför allt DHA som finns i bland annat krill främjar 
hundens kognitiva förmåga dvs att ta in, bearbeta och minnas 
information. Omega-3 har även en antiinflammatorisk effekt och 
främjar ledhälsan.

Powered by Upptäck fördelarna  
med krill i måltiden!

Omega-3 och kolin har visat sig ha positiva 
effekter på hundens vitala organ.
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Omega-3 fettsyror och kolin är avgörande för en sund utveckling och underhåll av hundar.
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Besök hallapetfood.se för mer information.


