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MUsH-storYN

inNeHåll

I begynnelsen åt hundar kött, ben, organ, grönsaker och frukt. För 
några decennier sen började vi människor utfodra dem med spannmål 

också. Idag har de till viss del vant sig, men naturlig föda för hunden är det inte.

Ibland går livet på högvarv och vi hittar oss själva i ett ständigt virrvarr av onödighe-
ter. Vi frågar oss: Hur i hela vida världen hamnade vi här? Men det finns platser på 
vår jord, där livstempot är långsamt, tradition värderas och visdom förs vidare från 
generation till generation.

Vår hundmat kommer från en sådan plats. Ända sedan 1980-talet har vi i småstaden 
Jakobstad, på den österbottniska slätten i Finland, tillverkat rå fryst naturlig hundmat 
av äkta råvaror. Denna typ av hundmat kallas allmänt för BARF, Biologisk Anpassad 
Rå Föda.

Vi säger nej till spannmål i våra produkter, och vi kan försäkra dig om att du inte 
kommer att hitta tillsatsämnen, konserveringsämnen eller andra konstigheter i vår 
hundmat heller.
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MUsH-tidsliNje

Så länge hunddjur har existerat 
har kött och ben varit en 

betydande del av deras kost.

tidernas begYNnelse 1800

1980 1990 2000 2010

1900 2000
MUSH-
STORYN
BÖRJAR!

Världens första tillverkning av 
hundkakor i stor skala inleds.

1860-talet

Industriell hundmat blir 
allt mer populär.

1930– och 
1940-talet

Doktor Ian Billinghurst 
populariserar Biologically 

Appropriate Raw Food och 
BARF-konceptet är fött.

1993

Nu för tiden blir det allt mer 
populärt med BARF över hela 
världen, eftersom hundägarna 
vill ta hand om sina hundar så 
bra som möjligt och utfodra 

dem naturligt.

MUSCH:s grundare Stig Snellman fick 
idén om att börja tillverka hundmat 
baserad på rått kött och ben. Hans 

hundar mår bra av BARF och Stig vill 
utöka produktionen, men ingen tror 

på hans idé.

1980-talet
Stigs kusiner börjar tillverka 
kokad hundmat med varu-
märkesnamnet MUSCH.

1990-talet 1997
Fabriken brinner ner och 

produktionen av MUSCH 
upphör.

2004
Stigs dröm blir äntligen verk-
lighet. Han köper varumärket 
MUSCH och börjar tillverka 
rå hundmat tillsammans med 

sina två söner.

De viktigaste kunderna är 
kennlar, draghundsförare och 

jägare.

Magnus Pettersson, nuvarande vd 
för Oy MUSCH Ltd och Stigs 

svärson, blir delägare i företaget.

2010
MUSCH B.A.R.F.®-produktserien 

lanseras. Nya förpackningar utvecklas, 
vilket gör det möjligt för individuella 
hundägare att köpa BARF-produkter.

MUSCH blir en del av 
Snellman-koncernen.

2011

2012
MUSCH B.A.R.F.®-

produkterna lanseras i 
Sverige.

Oy MUSCH Ltd 
ändrar sitt före-
tagsnamn till Oy 

MUSH Ltd.

2013
MUSH har en 

aktiv community på 
Facebook med över 

70 000 fans.

MUSCH lanserar 
kompletta måltider i 

bitstorlek under
namnet MUSH 
B.A.R.F. Vaisto®.

2005
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Våra prodUktlöfteN

Vi säger ja till transparens.
Vi ställer höga kvalitetskrav på våra produkter och vi kräver 
att våra leverantörer gör det samma. Matens ursprung har 
betydelse och därför skaffar vi de flesta råvaror av lokala 
bönder som vi litar på.

Vi säger ja till naturligt.
Du kommer inte att hitta tillsatsämnen, konserveringsämnen 
eller spannmål i vår hundmat. Vi tror helt enkelt att rått kött, 
ben, organ och grönsaker är mest naturligt för din hund.

Vi säger ja till råfryst.
Våra produkter är råfrysta och således mindre processade. På 
det här sättet bevaras de naturliga näringsämnena på bästa 
sätt i våra produkter.

Vi säger ja till komplett. 
Varje måltid har en balanserad mängd rått kött, ben, organ 
och grönsaker. Det har aldrig varit lättare att ge din hund en 
komplett BARF-måltid.
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hUndeN mår bäst aV Naturlig HuNdmat
Vår Vaisto-serie motsvarar hundens artspecifika föda och är utvecklad med 
dess näringsbehov i åtanke. Vi tror att hunden mår bäst när råvarorna och 
näringsämnen är 100 % naturliga. För att hunden skall må bra behöver den en 
balanserad kombination av kött, ben och organ av tre olika djur. Vi tillsätter 
inga onödigheter som spannmål i våra produkter och du kommer inte att hitta 
några tillsats- eller konserveringsämnen i dem heller, så du kan tryggt utfodra 
din hund med dessa produkter.

koMpletta ocH anväNdarväNliga prodUkter för att 
Underlätta UtfodringeN
Vi har alltså skapat en revolutionerande produkt som innehåller kött, ben 
och organ av tre olika djur samt lite grönsaker – i en och samma produkt! 
Dessa nya produkter ger hunden variation och passar för hundar av alla raser 
och storlekar. Vi har gjort vår Vaisto-serie användarvänlig för att underlätta 
utfodringen av din hund. MUSH B.A.R.F. Vaisto-påsarna väger 800 gram och 
innehåller bitstorlekar à 25 gram vilket gör portioneringen enkel. Eftersom 
påsen är återförslutningsbar kan du enkelt ta den mängd du behöver, stänga 
påsen och sätta den tillbaka i frysen till nästa måltid.

utfodra med våra MUsH 
B.a.r.f. Vaisto®-prodUkter

hUr mYcket mat skall jag ge HuNden?
En daglig utfodringsmängd av BARF-produkter uppgår till 2–5 % av en 
fullvuxen hunds egen vikt. För valpar som ännu växer på höjden är den dagliga 
utfodringsmängden 5–10 % (se tabell på s. 12). Varje hund är däremot unik 
och den optimala utfodringsmängden beror på olika faktorer som ålder, aktivi-
tet, ämnesomsättning och miljö. Följ aktivt med din hunds hälsa. Om hunden 
ser för mager ut, ge den mera mat. Om hunden är överviktig, ge den mindre 
mat. Om du är osäker på ifall hunden får i sig tillräckligt med föda, kontakta en 
BARF-expert.

hUr ofta skall jag Utfodra HuNden?
Vi rekommenderar att man utfodrar en fullvuxen hund en gång per dag med 
BARF. I naturen äter hunddjur en stor måltid i taget och sen fastar den. Vissa 
hundar kan vara mycket kräsna, eller t.o.m. vägra äta helt om de får mat för 
ofta. Du kan om du vill ändå ge hunden mat oftare.

Vilka HuNdar passar MUsH B.a.r.f. Vaisto® för?
Alla produkter som hör till MUSH B.A.R.F. Vaisto®-serien är kompletta och 
passar till alla raser. STARTER FORMULA är framställd speciellt för hundar 
som övergår från torrfoder till BARF eller har en långsammare ämnesomsätt-
ning. Produkterna som är märkta med ALL BREEDS FORMULA passar för 
vuxna hundar av alla raser som redan hunnit vänja sig med BARF. Vi erbjuder 
också PUPPY FORMULA till valpar som ännu växer på höjden. Eftersom 
produkterna är kompletta bör du inte ge köttiga ben, men om du känner för att 
ge hunden något att tugga på, så är tuggben ett bra alternativ.
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Bitstorlek  
à 25 g gör  
utfodringen 
enkel.

Råfrysta produkter  
bevarar de naturliga  

näringsämnena på 
bästa sätt.

Produkterna 
är 100 % 

naturliga.

Inga tillsats-, 
konserveringsämnen 
eller spannmål i vår 
naturliga hundmat.

Kött, ben och 
organ från tre 
olika djur ger 
variation.

Återförslutningsbar påse.

Camelinaolja 
kommer från 
Finland och 
solrosolja från 
Tyskland.

Lax kommer  
från Norge.

Största delen 
av grönsakerna 
kommer från 
Finland.

största deleN aV råvarorna  
anläNder färska till MUsH-fabriken Ett nytt och  

revolutionerande koncept

• artspecifik föda
• anväNdarväNliga  prodUkter

Inget sätts till. Inget tas bort.

1. blandning ocH MalNiNg
2. Portionering
3. frYsning

Produkterna processas så lite som möjligt.

koMpletta MUsH B.a.r.f.®-måltiderVi skaffar de flesta råvaror  
aV lokala böNder som  
vi litar på

Nöt- och  
griskött från finska 
familjegårdar.

Kyckling från  
Finland.

Kalkon från  
Finland.

Lamm från  
Finland.

Ren från  
Lappland.
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MUsH B.a.r.f. Basic®

I vårt sortiment har vi också produktserien MUSH B.A.R.F. Basic® som låter 
dig kombinera kött, ben, organ och grönsaker som du själv vill. Produktserien 
är uppdelad i kategorierna MUSH B.A.R.F. Basic® Mix, MUSH B.A.R.F. 
Basic® Kött och MUSH B.A.R.F. Basic® 
Köttiga ben. Vi har över 20 MUSH 
B.A.R.F. Basic®-produkter att erbjuda.

Bekanta dig med produkterna  
på www.mushbarf.se

Valp
dagsMängd:

7 % aV HuNdens egen vikt

g/dag = st./dag

140 6

350 14

700 28

1400 56

2100 84

NorMalt aktiV
dagsMängd:

 2 % aV HuNdens egen vikt

g/dag = st./dag

40 2

100 4

200 8

400 16

600 24

800 32

1000 40

1200 48

Mycket aktiv
dagsMängd:

4 % aV HuNdens egen vikt

g/dag = st./dag

80 4

200 8

400 16

800 32

1200 48

1600 64

2000 80

2400 96

HuNdens vikt
(kg)

2

5

10

20

30

40

50

60

anväNdNiNgsråd
Produkten förvaras i frysen innan användning. Du kan tina upp produkten i rumstem-

peratur några timmar före utfodring, eller i varmt vatten strax innan användningen. 
Den upptinade produkten skall förvaras i kylskåp.

 kom ihåg!
MUSH B.A.R.F.-produkterna får under inga omständigheter värmas, kokas eller 
tinas upp i mikron eftersom benmaterialet blir hårt när det värms upp och kan då 

kan bli skadligt för hunden.

riktgiVande Utfodringstabell

MUsH B.a.r.f. Vaisto®

Visste du att ... namnet för vårt varumärke MUSH kommer från 
draghundsvärlden? ”MUSH” är ett kommandoord som används av 

draghundsförarna för att få hundarna i rörelse.
Vaisto betyder instinkt. 

Ordet ”Vaisto” är ett finskt ord för instinkt. Hundens naturliga instinkt 
säger att den borde äta kött, ben och grönsaker. Ingenting annat.

Om du vill förjdupa dig i BARF-utfodring och användningen av våra pro-
dukter kan du på vår webbsida läsa BARF-erfarenheter, MUSH-bloggen, 
FAQ eller ställa en fråga till vår BARF-expert.
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90%
10%

kött,
beN ocH

orgaN

grönsaker

MUsH B.a.r.f. Vaisto® nöt-gris-kYckliNg-måltid 800 g

starter forMUla
Vaisto-produkten som är märkt med STARTER FORMULA passar för hun-
dar som övergår från torrfoder till BARF eller som har långsammare ämnes-
omsättning. När du övergår från torrfoder till BARF måste du ta i beaktande 
att hunden är ovan med rå föda. Produkten innehåller mindre ben, rikligt med 
nötvom som har goda enzymer och bakterier som förebygger matsmältningen 
när du övergår till en ny diet, samt lite mera grönsaker för att hålla avföring-
ens konsistens normal. Använd denna produkt i två till fyra veckor innan du 
börjar med andra Vaisto-produkter. Den här produkten kan du också använda 
en längre tid om hundens ämnesomsättning har blivit långsammare, eller om 
magen blir för hård av andra produkter.

När du övergår från torrfoder till BARF händer det att hunden reagerar i 
början, eftersom den måste vänja sig vid en ny diet. Hunden kan reagera för 
att den helt enkelt inte är van vid att få i sig så näringsrik föda och det tar sin 
tid innan kroppen hinner bli ren från slaggämnen. Det händer att hunden 
byter päls även om det inte är dags att byta päls. I sällsynta fall händer det att 
hunden kräks upp benbitar som den inte förmått smälta. Vissa hundar kan 
också få lös mage medan andra får hård mage när man börjar utfodra med 
BARF. I regel går dessa besvär över på en vecka, men ibland kan det ta upp till 
två veckor innan hunden vänjer sig vid den nya födan. Efter denna övergångs-
period börjar du märka de positiva effekterna av BARF.

Ingredienser: finsk nöt 40 % (kött,  mage, brosk, 
hjärta, lungor), finsk gris 27 % (kött, lunga, ben, 
hjärta, lever, brosk), finsk kyckling 23 % (ben, 
skinn, hjärta, lever, muskelmage), växtmaterial 10 
% (broccoli, sallad, äpple, morot, kallpressad solros-
olja, camelinaolja).

Näringsinnehåll:

Analytiska beståndsdelar/100 g
Råprotein 15,0 g

Råfett 16,5 g

Vatten 64,0 g

Växttråd 1,3 g

Råaska 3,2 g
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Ingredienser: finsk gris 37 % (ben, kött,  lungor, 
lever, hjärta, brosk), finsk kalkon 30 % (kött, ben, 
brosk), finsk kyckling 27 % (kött, ben, hjärta,  
brosk, muskelmage, skinn, lever) växtmaterial 6 % 
(spenat, broccoli, sallad, kallpressad solrosolja),
ägg < 1 %.

Näringsinnehåll:

Ingredienser: finsk nöt 35 % (kött,  hjärta, mage, 
brosk,  lever), lappländsk ren 35 % (ben, kött, 
lungor, brosk, lever), norsk lax 24 % (lax med ben), 
växtmaterial 6 % (broccoli, sallad, äpple, morot, 
kallpressad solrosolja, camelinaolja).

Näringsinnehåll:

94%
6%

kött,
beN ocH

orgaN

grönsaker

pupPy forMUla
Våra Vaisto-produkter som är märkta med PUPPY FORMULA är tänkta för 
valpar som fortfarande växer på höjden. Produkterna innehåller en större andel 
ben som behövs för att bygga upp ett starkt skelett. Det finns också lite mera 
grönsaker i produkterna för att hålla magen i balans så att avföringen inte 
skall bli för hård och för att valpen skall hållas smal medan den växer i höjd. 
Produkten bör användas under hela den tid som valpen växer i höjd, men 
när hunden vuxit till sin fulla höjd är det dags att övergå till de andra Vaisto-
produkterna.

MUsH B.a.r.f. Vaisto® nöt-reN-lax-måltid 800 g

MUsH B.a.r.f. Vaisto® gris-kalkon-kYckliNg-måltid 800 g

pupPy forMUla

Analytiska beståndsdelar/100 g
Råprotein 15,0 g

Råfett 16,0 g

Vatten 62,0 g

Växttråd 1,0 g

Råaska 6,0 g

Analytiska beståndsdelar/100 g
Råprotein 15,0 g

Råfett 15,5 g

Vatten 63,0 g

Växttråd 1,0 g

Råaska 5,5 g

16 17



95%
5%

kött,
beN ocH

orgaN

grönsaker

all breeds forMUla
Våra Vaisto-produkter märkta med ALL BREEDS FORMULA passar för alla 
vuxna hundar av alla raser som redan hunnit vänja sig med BARF i två till fyra 
veckor. Vi har tagit hundens näringsbehov i beaktande när vi utvecklat dessa 
produkter. Dessa produkter är så nära man kan komma hundens naturliga 
föda. De är alla kompletta, men det förekommer dock skillnader i produkter-
nas sammansättning. 

Ingredienser: finsk kalkon 40 % (kött, ben, brosk), 
finsk kyckling 35 % (kött, ben, muskelmage, 
skinn, hjärta, brosk, lever), lappländsk ren 20 % 
(ben, kött, lungor, brosk, lever), växtmaterial 5 % 
(spenat, broccoli, sallad, kallpressad solrosolja),
ägg < 1 %.

Näringsinnehåll:

Ingredienser: finsk gris 46 % (kött, ben, lungor, 
brosk, hjärta, lever), finsk kyckling 29 % (kött, ben, 
muskelmage, skinn, hjärta, brosk, lever), finskt lamm 
20 % (ben, kött, lungor, brosk, lever), växtmaterial 5 % 
(spenat, broccoli, sallad, kallpressad solrosolja),
ägg < 1 %.

Näringsinnehåll:

Ingredienser: finsk nöt 47 % (mage, kött,  lungor, 
hjärta, brosk, lever), finsk kalkon 38 % (kött, ben, 
brosk), norsk lax 10 % (lax med ben), växtmaterial 
5 % (broccoli, sallad, äpple, morot, kallpressad 
solrosolja, camelinaolja).

Näringsinnehåll:

MUsH B.a.r.f. Vaisto® kalkoN-kYckliNg-reN-måltid 800 g

MUsH B.a.r.f. Vaisto® gris-kYckliNg-lamM-måltid 800 g

Ingredienser: finsk gris 47 % (ben, kött, lungor, 
brosk, lever, hjärta), finsk nöt 38 % (kött, mage, 
lungor, hjärta, brosk), norsk lax 10 % (lax med 
ben), växtmaterial 5 % (broccoli, sallad, äpple, 
morot, kallpressad solrosolja, camelinaolja).

Näringsinnehåll:

MUsH B.a.r.f. Vaisto® gris-Nöt-lax-måltid 800 g

Analytiska beståndsdelar/100 g
Råprotein 15,0 g

Råfett 18,0 g

Vatten 62,0 g

Växttråd 0,9 g

Råaska 4,1 g

Analytiska beståndsdelar/100 g
Råprotein 15,7 g

Råfett 16,0 g

Vatten 60,7 g

Växttråd 0,6 g

Råaska 7,0 g

Analytiska beståndsdelar/100 g
Råprotein 15,2 g

Råfett 20,0 g

Vatten 60,0 g

Växttråd 0,6 g

Råaska 4,2 g

Analytiska beståndsdelar/100 g
Råprotein 15,0 g

Råfett 15,8 g

Vatten 64,7 g

Växttråd 0,8 g

Råaska 3,7 g

MUsH B.a.r.f. Vaisto® nöt-kalkon-lax-måltid 800 g
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No Nothing.
jUst real
meat and boNes.

oy MUsH ltd, mejerivägeN 4, 68600 jakobstad, fiNland
info@mushbarf.se – www.mushbarf.se – www.facebook.com/mushbarf.se

konsumeNtserVice i sverige 08-31 95 00


