


VÅR VISION
Ett modernt färskt helfoder som tar tydligt avstånd från intensivuppfödning, och har en produktion som drivs till 100% av förnyelsebar energi

Vi lever i en spännande tid. En matrevolution står för dörren.

Fler och fler djurägare börjar förstå fördelarna med att utfordra sin 

hund eller katt med naturlig föda. Våra husdjur drabbas av samma 

hälsoproblem som vi människor. Problem som orsakas av vår 

livsstil och matvanor. Detta synsätt börjar nu på allvar breda ut sig, 

vilket lett till att färskfryst kött blivit den snabbast växande grenen 

inom foderindustrin.

Hund- och kattägare kan ofta uppfatta urvalet av foder som en 

djungel, och de rekommendationer som ges kan kännas 

vilseledande. Valet av mat till ditt husdjur är egentligen ganska 

enkelt – ge din vän mat som dess kropp är anpassad för, och i så 

oprocessad form som möjligt.

Jag bestämde mig därför för att ta fram ett logiskt 

och hälsosamt helfoder, köttben, 

kompletteringsfoder och belöningsgodis baserat på 

enbart artanpassade naturliga råvaror. Ett alternativ 

till allt övrigt foder på marknaden, utan att pruta på 

etik och miljöhänsyn.

Resultatet blev Sund Hundmat – ett modernt 

helfoder med råvaror från djur som får vara ute och 

beta fritt, som inte intensivuppföds, och som 

produceras till 100% av energi från solceller.

Wiktor Sandecki

Leg. veterinär, och grundare av 

Sund Hundmat



Oxblandning, 500g

Oxblandning

◦ Receptet i vår oxblandning har i över 35 år varit basföda för tiotusentals hundar. Kombinationen av 

den hälsosamma gröna våmmen med dess fullvärdiga vitaminer och nyttiga bakterier samt 

näringsrikt och broskrikt kött, gör blandningen till en naturlig och nyttig kombination för din hund. 

Endast 100% färska köttråvaror från nöt och helt fri från tillsatser. 

◦ Kan vara bra för kräsna eller känsliga magar. Finns även som 3-kilos korvar, färskfrysta 

medaljonger i 800g paket och frystorkade medaljonger i 150g paket.

INGREDIENSER

Våm (ca 50%), kött, brosk, innanmat (hjärta 
och lever). 100% från nötkreatur.

Näringsvärde per 100g per paket (500g)

Energi 724 kJ / 171 kcal
3620 kJ / 855 kcal

Protein 18g 90g

Fett 11g 55g

Växtråd 0,7g 3,5g

Aska 1,1g 5,5g

Vatten/fukt 69,3g 346,5g

Kalcium 0,43g 2,15g

Fosfor 0,28g 1,4g



Elitblandning, 500g
Elitblandning

◦ Elitblandningen är vårt högenergifoder av 100% nötkött – spetsad med extra rent animaliskt 

fett för tränande och växande hundar. Den innehåller nästan 50% mer fett än vår 

Oxblandning, och lämpar sig utmärkt för hundar i behov av extra kraft som t ex räddnings-

och tävlingshundar av olika slag, eller hundar som bor utomhus. Elitblandningen har även 

inslag av hjärta och lever, och den höga andelen våm i blandningen, ca 40%, ger denna 

måltid en mycket karakteristisk och naturligt aptitlig doft. Köttet är dessutom kryddat med 

vår naturliga mineral- och örtblandning.

◦ Ett perfekt helfoder för valpar och hundar som rör sig mycket. Finns även som 3-kilos korvar.

INGREDIENSER

Köttråvaror av 100% nötkreatur (våm ca 40%, kött, 

brosk ca 10%, innanmat av hjärta och lever, 

animaliskt färskt fett), torkade alger och örter 

(kalcium, jäst, maltgroddar, vindruvskärneextrakt, 

björklöv, maskrosrötter (Taraxum officinale), 

mariatistel (Silybum marianum), brännässla (Urtica

dioica)

Näringsvärde per 100g per paket (500g)

Energi 876 kJ / 207 kcal 4380 

kJ / 1035 kcal

Protein 18g 90g

Fett 15g 75g

Växtråd 0,7g 3,5g

Aska 1,1g 5,5g

Vatten/fukt 65,3g 326,5g

Kalcium 0,41g 2,05g

Fosfor 0,32g 1,6g



Lammblandning, 500gLammblandning
◦ En lyxig blandning av 100% lammkött med näringsrika beståndsdelar från hela lammet, som 

exempelvis våm, kött, hyalint brosk, hjärta och lever. Vi har dessutom tillsatt vår pulvermix 

av naturliga vitamin- och mineralkällor från noggrant utvalda alger och örter.

◦ Kan vara bra för hundar med känslig mage. Finns även som 800g medaljonger om 30g styck 

samt frystorkade medaljonger i 150g paket. 

INGREDIENSER

Köttråvaror av 100% lamm (lammvåm ca 30%, 

kött, brosk, innanmat av hjärta och lever), torkade 

alger och örter (kalcium, jäst, maltgroddar, 

vindruvskärneextrakt, björklöv, maskrosrötter 

(Taraxum officinale), mariatistel (Silybum

marianum), brännässla (Urtica dioica)

Näringsvärde per 100g per paket (500g)

Energi 1012 kJ / 239 kcal

5060 kJ / 1195 kcal

Protein 26g 130g

Fett 15g 75g

Växtråd 1,7g 8,5g

Aska 1,1g 5,5g

Vatten/fukt 56,2g 281g

Kalcium 0,42g 2,1g

Fosfor 0,30g 1,5g



Vildand, 500gVildand
◦ Vårt exklusiva helfoder av vildand har en optimal sammansättning av kött, ben 

och innanmat. Vi har dessutom tillsatt vår pulvermix av naturliga vitamin- och 

mineralkällor från noggrant utvalda alger och örter.

◦ Kan vara bra för hundar som inte tål nötkött. Finns även som 800g medaljonger 

om 30g styck.

INGREDIENSER

Köttråvaror av 100% vildand (kött, ben, 

innanmat), torkade alger och örter (kalcium, jäst, 

maltgroddar, vindruvskärneextrakt, björklöv, 

maskrosrötter (Taraxum officinale), mariatistel 

(Silybum marianum), brännässla (Urtica dioica)).

Näringsvärde per 100g per paket (500g)

Energi 721 kJ / 166 kcal

3603 kJ / 830 kcal

Protein 12,1g 60,5g

Fett 13,1g 65,5g

Växtråd 1,9g 9,5g

Aska 3,0g 15g

Vatten/fukt 69,9g 349,5g

Kalcium 1,89g 9,45g

Fosfor 1,04g 5,2g



Vitalblandning, 500gVitalblandning
◦ Sund Hundmats Vitalblandning är inget helfoder, utan en sammansättning av tre 

olika organ som är kända för sitt rika näringsinnehåll, nämligen hjärta, lever och 

njure från nötkreatur. 

◦ Innanmat finns även i våra helfoder ( ca 5% ), men Vitalblandningen kan vara 

intressant för dem som t ex själva sätter ihop maten till sin hund. Den kan också 

användas som extra vitamintillskott till den vanliga maten 1-2 gånger i månaden 

om så önskas.

INGREDIENSER

100% innanmat från nötkreatur (hjärta ca 

33%, lever ca 33%, njure ca 33 %).

Näringsvärde per 100g per paket (500g)

Energi 517 kJ / 122 kcal

2585 kJ / 610 kcal

Protein 17g 85g

Fett 6g 30g

Växtråd 0g 0g

Aska 1,1g 5,5g

Vatten/fukt 75,9g 379,5g



Kalvbröstben, 1kgKalvbröstben
◦ Ett härligt köttben av den lite större klassen - perfekt för lite mer benvana hundar. 

Kalvbröstbenen består av långa böjbara broskstycken och är rika på både nyttigt 

kött och fett samt näringsämnen förknippade med hälsosam leduppbyggnad, som 

t ex glukosamin (från brosket). Passar utmärkt för vidhållande av god munhälsa 

hos våra lite större raser. 

INGREDIENSER

100% bröstben från kalv.

Näringsvärde per 100g per paket (1000g)

Energi 1201 kJ / 284 kcal

12010 kJ / 2840 kcal

Protein 17g 170g

Fett 24g 240g

Växtråd 0g 0g

Aska 0,5g 5g



Oxrevben, 2 x 400gOxrevben
◦ Ett ben för lite mer benvana hundar. Oxrevbenen kommer i lite mindre 

bitar, och passar därmed främst något mindre hundar. Större hundar 

tenderar till att svälja större bitar av revbenen, vilket innebär att 

tandrensningssyftet med benen går förlorat. 

◦ Benen är rika på både nyttigt kött och fett samt näringsämnen 

förknippade med hälsosam leduppbyggnad, som t ex glukosamin (från 

brosk).

INGREDIENSER

100% revben från nötkreatur.

Näringsvärde per 100g, per paket (1000g)

Energi 918 kJ / 217 kcal

7344 kJ / 1736 kcal

Protein 16g 128g

Fett 17g 136g

Växtråd 0g 0g

Aska 0,5g 4g



Oxhals, 2 x 400gOxhals
◦ Ett perfekt nybörjarben som är lättsmält för magen. En härligt mjuk men seg 

variant som ger rejält med tuggmotstånd och sysselsättning. Oxhalsen ger 

hundar i alla storlekar en hälsosam utmaning. Alla våra ben är rika på både nyttigt 

kött och fett samt näringsämnen förknippade med hälsosam leduppbyggnad, som 

t ex glukosamin (från brosk).

◦ Lättsmält med bra tuggmotstånd för hundar i alla storlekar.

INGREDIENSER

100% struphuvud från nötkreatur.

Näringsvärde per 100g per paket (800g)

Energi 918 kJ / 217 kcal

7344 kJ / 1736 kcal

Protein 16g 128g

Fett 17g 136g

Växtråd 0g 0g

Aska 0,9g 7,2g



Frystorkade Lammedaljonger 

150g
Frystorkade Lammedaljonger 

◦ Våra frystorkade medaljonger är ett torrt helfoder, och har samma innehåll som våra färska 

medaljonger, dvs allt din hund behöver. De kan därför ges precis som de är som 

belöningsgodis på t ex träning, tävling eller vid resa, eller som helfoder vid daglig utfodring 

när man tillsätter vatten.

◦ Till skillnad från tillverkning av vanligt torrfoder, sker frystorkning utan värme. Därmed 

behålls alla naturliga näringsämnen i sin naturliga form utan att förstöras eller försämras, 

och ingenting behöver tillsättas i efterhand. Maten blir lite enklare att dosera, och passar 

perfekt till små och medelstora hundar eller katter. 

◦ Perfekt att ha med på träning och tävling, i bilen, båten eller stugan, eller på resan. Finns 

även som färskfrysta i 800g paket, samt i 500g paket.

INGREDIENSER

Lammvåm (ca 50%), kött (ca 35%), brosk (ca 10%) och 
innanmat (ca 5% – hjärta, lever, njure).

Näringsvärde per 100g per paket (150g) per styck (ca 8g)

Energi 2512 kJ /604 kcal 3768 kJ /906 kcal  201 kJ/48 
kcal

Protein 34g 51g 2,7g

Fett 58,5g 87,8g 4,7g

Växtråd 0,9g 1,4g
0,07g

Aska 5,2g 7,8g 0,4g

Kalcium 1,4g 2,1g 0,1g

Fosfor 0,9g 1,4g
0,07g



Frystorkade Oxmedaljonger

150g
Frystorkade Oxmedaljonger

◦ Våra frystorkade medaljonger är ett torrt helfoder, och har samma innehåll som våra färska 

medaljonger, dvs allt din hund behöver. De kan därför ges precis som de är som 

belöningsgodis på t ex träning, tävling eller vid resa, eller som helfoder vid daglig utfodring 

när man tillsätter vatten.

◦ Till skillnad från tillverkning av vanligt torrfoder, sker frystorkning utan värme. Därmed 

behålls alla naturliga näringsämnen i sin naturliga form utan att förstöras eller försämras, 

och ingenting behöver tillsättas i efterhand. Maten blir lite enklare att dosera, och passar 

perfekt till små och medelstora hundar eller katter. 

INGREDIENSER

Våm, kött, brosk och innanmat (hjärta, lever, 

njure).

Näringsvärde per 100g per paket (150g) per styck 

(ca 8g)

Energi 2512 kJ /604 kcal 3768 kJ/906 kcal 

201kJ/48 kcal

Protein 42,7g 64g 3,4g

Fett 48,3g 72,4g 3,3g

Växtråd 2,9g 4,3g 0,2g

Aska 5g 7,5g 0,4g

Kalcium 1,55g 2,33g            0,12g

Fosfor 1g 1,5g              0,08g



Frystorkat belöningsgodis 60 gram/påse

69 kr

69 kr

69 kr

69 kr

79 kr

69 kr



Prislista ink. moms
Produkt Antal i kart Pris per styck Pris per kart

FÄRSKFRYST HELFODER

Oxblandning, 500g 24 26,00 kr 624,00 kr

Lammblandning, 500g 24 38,00 kr 912,00 kr

Oxmedaljonger, 800g 14 59,00 kr 826,00 kr

Elitblandning, 500g 24 27,50 kr 660,00 kr

Vildand, 500g 24 34,00 kr 816,00 kr

Lammedaljonger, 800g 14 79,00 kr 1 106,00 kr

Oxblandning, 3kg 5 124,80 kr 624,00 kr

Vildandmedaljonger, 800g 14 69,00 kr 966,00 kr

Elitblandning, 3kg 5 132,00 kr 660,00 kr

Lammblandning, 3kg 5 182,40 kr 912,00 kr

FÄRSKFRYSTA KÖTTBEN

Oxhals, 2 x 400g 10 45,00 kr 450,00 kr

Oxrevben, 2 x 400g 10 45,00 kr 450,00 kr

Kalvbröstben, 1kg 8 49,00 kr 392,00 kr

FÄRSKFRYST FRIVILLIGT TILLSKOTT
Vitalblandning, 500g 24 27,00 kr 648,00 kr

FRYSTORKAT HELFODER

Frytorkade oxmedaljonger, 150g 99,00 kr

Frytorkade lammedaljonger, 150g 109,00 kr

FRYSTORKAT BELÖNINGSGODIS

Frystorkade oxbitar, 60g 69,00 kr

Frystorkade hjortbitar, 60g 69,00 kr

Frystorkade lammbitar, 60g 69,00 kr

Frystorkade elitbitar, 60g 69,00 kr

Frystorkat oxhjärta, 60g 69,00 kr

Frystorkade ishavsräkor, 60 g 79,00 kr

Som medlem i Sund Hundmats uppfödarklubb får du

20% rabatt på alla våra produkter vid köp för minst 

1000 kr (inkl. moms)  

Inbjudan till utbildningsseminarier  

Beställa kostnadsfria valppaket/kattpaket till dina 

kunder 

Kampanjerbjudanden enbart för medlemmar



Hundbutik:

Öppet: Måndagar kl: 17-19

Alt på avtalad tid

Vart:

Stenslanda Lillegård Tävelsås  

Följ oss på sociala medier:

@lillegardshundgladje

@lillegards_hundgladje


