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Mästers Jakt är ett hundfoder för den normalt hårt arbetande fullvuxna hunden. Det är framtaget
för att möta jakthundens behov under jaktsäsongen. Givetvis kan fodret användas av andra hundar
med högt energibehov.
Mästers Jakt är ett helfoder där komponenter som omega 3 och 6 ingår. Fodret har mycket god
smältbarhet, vilket är extra viktigt för en hårt arbetande hund. Det gör att hunden snabbt kan ta
upp näring och vitaminer.
Mästers Jakt fungerar givetvis bra även till andra aktiva hundar eller till hundar som har svårt att
gå upp i vikt.
Mästers Jakt är ett svensktillverkat foder.
I Mästers sortiment finns även Mästers Komplett. Det är ett basfoder, som med fördel kan
användas under den mindre aktiva perioden. Basen i Mästers fodersortiment är densamma, vilket
gör det lätt vid övergång mellan fodren.
Vid utvecklingen av fodret har vi haft stor hjälp av Sveriges yrkesjägares förening SYF.
Tuffa tester på aktiva jakthundar i arbete har resulterat i den slutprodukt vi nu kan erbjuda.
SYF är en ung förening i ett gammalt skrå. Sveriges yrkesjägare och viltmästare har
jaktförvaltning som profession. Föreningen har som uppgift att öka samhörigheten
inom gruppen yrkesjägare.
En röd tråd som genomsyrar verksamheten är att bevara artrika och livskraftiga
stammar genom god viltvård. Att korrekt bedriva jakt, samt upprätthålla hög etik och
moral inom yrkesgruppen.
Så här enkelt ger du din hund vad den
behöver:
Torrutfodring: Ge först halv ranson Mästers
Jakt i skålen. När den är
uppäten ger du resten.
Våtutfodring:

Tillsätt ljummet vatten och
låt det stå tills bitarna blivit
en aning mjuka. OBS! Utgå
alltid från kallvatten som
värms upp. Utfodra din hund
två gånger om dagen på
regelbundna tider. Det mår
den bäst av.

Vid byte av foder bör du successivt vänja hunden
genom att blanda i allt större andel nytt foder i
det gamla. Övergångstid ca 14 dagar. Byter du
foder direkt kan hunden få vissa matsmältningsproblem. Denna regel gäller generellt vid
foderbyte.
OBS! Fodermängden ska ses som riktvärde.
Hundens foderbehov påverkas av ålder, ras och
inte minst aktivitet. Se också till att hunden alltid
har tillgång till friskt vatten.
Förvaring: Torrfoder skall alltid förvaras torrt
och i rumstemperatur. Se till att foderförvaringen
sker i ett tättslutande kärl.
Hållbarhet: kontrollera alltid bäst-före-datum

1800
1620
1440
1260
1080
900
720
540
360
180
0

INNEHÅLLER:
Kycklingköttmjöl, fullkornsvete, korn, vetekli,
animaliskt fett, havre, köttgrevmjöl, betfor,
köttbenmjöl, linfrömjöl, mineralämnen
(makromineraler och spårämnen), samt
vitaminer.
NÄRINGSVÄRDE:
Råprotein
Råf ett
N.F.E (kolhydrater)
Växttråd
Mineraler (aska)
Vatten

26,0%
16,0%
39,0%
3,0%
6,0%
10,0%

TILLSATTA VITAMINER:
Vitamin A
20 000 IE/kg
2 200 IE/kg
Vitamin D3
Vitamin E
1 5 0 mg
Vitamin C
5 0 mg
MINERALER:
Kalcium
F o sf o r
Natr ium
Koppar (kopparsulfat)
Selen (natriumselenit)

1,5%
1,0%
0,3%
10,0 mg/kg
0,4 mg/kg

OMSÄTTBAR ENERGI:

15,8 MJ/kg

