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Varför rått – Vad är hunden och
katten skapta att äta?
Hundar och katter är rovdjur
• Hundar jagar både större och
mindre byten.
• Katter jagar ensamma. Äter
mindre byten.
• Kött, organ, ben och
magsäcksinnehåll

Varför rått – Vad är hunden och
katten skapta att äta?
Hur kom vi från detta till
spannmål, kolhydrater och
processat, sterilt foder?
Se filmen om MUSH, där ges bland
annat svaret:
https://www.youtube.com/watch?
v=fTORWxP2NN8

TÄNDER FÖR ATT RIVA

Hundens MAGSÄCK ÄR BETYDLIGT STÖRRE ÄN hos
MÄNNISKAN OCH designad FÖR ATT HUNDEN SKA
KUNNA ÄTA MYCKET PÅ EN GÅNG. HUNDEN HAR även
STARKARE MAGSYRA SÅ ATT DEN SKA KUNNA BRYTA
NER BEN OCH BEKÄMPA BAKTERIER.

Vad säger anatomin?
HUNDEN HAR FÅ
SMAKLÖKAR

Tunntarmen är kort
och bryter till viss
del ner kolhydrater

KRAFTIGA HÖRNTÄNDER
SOM ÄR GJORDA FÖR ATT
KROSSA – INTE MALA

Tarmflorans densitet är
mindre än hos människan
(som är en allätare och
därför kan smälta flera
typer av födointag)

INGA MATSMÄLTNINGSENZYMER I SALIVET

STOR MAGSÄCK – HUNDEN VET INTE NÄR DEN FÅR MAT NÄSTA GÅNG

Varför råfoder?
Många faktorer spelar in
•
•
•

Råa, oprocessade näringsämnen innehåller levande bakterier
– Aktiverar immunförsvaret
– Rå mat gynnar en naturligt hälsosam tarmflora.
Näringsämnen i naturlig form som kroppen känner igen.
Hög smältbarhet i råfoder. Smältbarhet är ett mått på hur stor del av
näringsämnena som hunden har möjlighet att tillgodogöra sig.
Foder x smältbarhet = avföring.

B.A.R.F.
Biologisk anpassad rå föda
BARF är ett begrepp som kommer från ”Biologically Appropriate Raw Food”
eller ”Biologiskt Anpassad Rå Föda”. Med BARF försöker man så långt som
möjligt efterlikna hundens och kattens naturliga kost.

Till BARF-produkterna hör: rått kött, ben, organ (grönsaker och frukter)
Till BARF hör inte:
• tillsats- eller färgämnen, konserveringsämnen, smakförstärkare
• spannmål
• ris, potatis… (snabba, processade kolhydrater)

Färskfoder eller barf?
Det finns en skillnad

Färskfoder

Färdigkomponerad BARF

•

•

•
•

Innehåller en eller två
proteinkällor.
Innehåller inte alltid ben.
Kompletteras med benmjöl,
äggskal eller kalk samt en
syntetisk eller naturlig
vitaminmix.

•
•

Innehåller kött, ben och organ
från flera olika djurslag.
– Mineraler och aminosyror
Fibrer i form av gröna grönsaker
och frukt.
Alla vitaminer kommer från
råvarorna.

Inverkar foder på hälsan?

90 %
av alla sjukdomar hos hundar är
livsstilsrelaterade *
* Dr. Karen becker

råfoder ger hälsa
Råfoder har visat sig ha god effekt på att reducera/stävja
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Övervikt
Allergier, atopi, klåda
Tandsten
Problem i mage/tarm
Svamp
Urinsten
Diabetes
Pankreatit
Epilepsi
Njurproblem

Våra kunder berättar
Dräktig tik på mush
Är det möjligt att en tik med tio treveckorsvalpar kan ha glänsande päls,
fantastiskt hull och massor av mjölk till de små?
Absolut! My Hanssons tik Tyra sattes helt på MUSH i början av
dräktigheten. My dokumenterade hur Tyra såg ut före, under och efter
dräktighet och resultatet är otroligt.

Tyra före dräktigheten och före hon började äta MUSH på heltid.

Tyra dag 62 av dräktigheten med fantastisk glans i pälsen!

Tyra någon dag efter valpningen.

Tyra 3 veckor efter valpningen. Glänsande päls, mjölkstinna juver och
fantastiskt hull trots att hon här hade 10 hungriga valpar som diade.

Tyra 8-10 veckor efter valpning.
Hon hade en väldigt smidig och smärtfri förlossning som jag tror beror en del på fodret. Tio valpar tog inte mer
än 2,5 timme och samtliga var friska och oerhört pigga. Vi har aldrig haft det så lättsamt i kenneln förr vid
någon valpning, säger My. Har sällan sett att en tik blir vackrare när hon är dräktig. Efter parningen gick jag över
till enbart rått och kommer fortsätta med det. Innan körde jag en blandning 30 % MUSH och 70 % torrt.

Våra kunder berättar

Eriks berättelse om hans hund enzo,
kleinspitz 4 år
Det hela började när vi fick hem våran älskade Enzo 2016. Vi läste på om allt, från hundträning
till rätt utfodring för hund. Vi valde samma foder som uppfödaren hade gett och som vi hade
läst om brukar funka ganska bra då valpen redan är van vid just det fodret.
När vi fick hem honom så började hans avföring vara väldigt dålig, lös och det var ofta vi fick
duscha av honom då det fastande i pälsen. Vi tänkte inte mer på det så det brukar vara vanligt
att valpar är lite känsliga i magen när de kommer till ett nytt ställe. Men det gav aldrig med
sig, så vi fick lov att testa andra foder. Vi hittade ett torrfoder som han gillade och funkade
relativt bra på. Det körde vi med i ungefär 8 månader. Sedan kom smällen…
Han började må väldigt dåligt och kräkas och bajsa blod. Gick ner i vikt och till slut satt han
bara i ett hörn och gnydde. Vi fick åka in akut och det visade sig att han hade fått parasiter
efter många undersökningar. Vi fick också reda på att han hade en känslig mage och blev
ordinerad på skonkost. Vi började med veterinärfoder som han åt men var fortfarande dålig i
magen. Parasiterna var borta, men hans känsliga mage var kvar. Vi fick prova i princip alla
veterinärfoder på marknaden. Det var ett som funkade hyfsat, men fortfarande inte 100 %.

Tillslut ordinerades han att gå på
kortison. Då blev magen bättre,
men han hade väldigt dålig päls
och hade svårt att gå upp i vikt. Vi
visste inte riktigt vad vi skulle göra.
Vi fick reda på att han förmodligen
behövde gå på veterinärfoder och
kortison livet ut i små doser. Vi
gillade inte riktigt att höra det, men
kanske var tvungna att acceptera
det.
Vi skulle kanske också behöva göra
en allergiutredning då hans hud
och päls hade blivit sämre. Det här
skulle bli väldigt dyrt och vi kände
oss lite maktlösa för det var inte
säkert att det skulle bli bra efter en
sådan utredning.

Enzo efter MUSH. Lapar sol på klipporna med brorsan Sesar.

Vi trodde detta skulle bli vardag för oss med medicinering och specialfoder, men vändningen kom när vi skaffade
våran nya hund Sesar (Mittelspitz). Vi fick då rådet av uppfödaren att prova MUSH som hon hade gett till Sesar och
hans kullsyskon. Och vilken vändning det blev! Från att ha knappt ätit något alls, började Enzo tycka om mat. Hans
päls blev så mycket bättre och hans humör blev helt annorlunda. Vi kunde gå ner på kortisondos och tillslut ta bort
det helt. Vi kunde ta bort specialfodret och enbart gå på MUSH.
Idag älskar Enzo mat och äter som aldrig förr. Han går inte på någon medicin och väger nu 5 kilo jämfört med 2,9
kilo när han var som sämst. Han ser nu ut som en fluffboll med massa päls. Avföringen är fast och fin och han är
fylld med energi. Nu kör båda våra grabbar MUSH och de ÄLSKAR maten! /Erik

Råutfodring ökar
•

Allt fler djurägare vill ge sina hundar/katter oprocessat foder som är fritt från
tillsats-, färg- och konserveringsämnen.

•

I USA, som är en trendsättare när det gäller hundmat, är BARF en av de
snabbast växande segmenten inom djurfoder1. Samma trend ser vi också i
Sverige.

•

I Finland har produktionen av fryst hundmat en årligt tillväxt på ungefär
20 %, vilket visar på ett ökat intresse för BARF-utfodring 2
Källor:
1
Petfood Industry
2
Finska livsmedelssäkerhetsverkets statistik

Vad är viktigt att veta om råutfodring?
•

•

Det foder som ges behöver vara balanserat över tid.
– Eftersom naturliga vitaminer och mineraler har maximalt upptag av kroppen
behöver inte var enskild måltid vara fullgod så som det behöver vara vid
användning av foder där syntetiska vitaminer tillsätts. Syntetiska vitaminer
tillsätts till foder som inte är balanserade vilket ger behov av tillsatserna. En
balanserad råfoderkost är variabel.
En hund ska röra på sig, extra viktigt för råutfodrade hundar.
– Peristaltiken (tarmrörelserna) försämras av inaktivitet vilket bland annat
medför att förstoppningsrisken ökar vid föda
med färska ben.

Vad är viktigt att veta om råutfodring?
•

Skonkost – tänk naturligt.
– Till exempel MUSH Hellä, Basic Nötvom och pro- och prebiotika.
• Råutfodrade hundars avföring skiljer sig från torrutfodrade hundar. Den är
torrare, nästan luktfri och mindre till mängden, vilket är en indikator på hur
mycket av näringsämnen i råfodret som kroppen tar upp och använder.
• Råutfodrade katter och hundar dricker mindre än
torrutfodrade kompisar eftersom de får i sig vätska
naturligt från maten.

Hundar och fetma
Anna hielm-björkman rekommenderar
Anna Hielm-Björkman, PI, DVM, PhD, CVA (IVAS)
Assistant Professor, Adjunct Professor (Docent), DogRisk research group leader,
rekommenderar följande:

1.
2.
3.
4.
5.

Gå över till råfoder.
Ge rätt mängd mat/justera.
Ge foder en gång per dag.
Fasta
Mer motion.

Oy MUSH Ltd

Nordens största tillverkare av råfoder.
Mejerivägen 4, 68600 Jakobstad, Finland

Om oss
•
•
•
•

•
•
•

Finländskt familjeföretag grundat 2004.
Blev en del av livsmedelskoncernen och familjeföretaget Snellman år 2011.
I Sverige är MUSH en del av Snellman Sverige AB.
Snellmankoncernen är ett familjeföretag med rötterna i Jakobstad. Bröderna
Snellman ville göra delikata produkter av bättre kvalitet och grundade år 1951
en korvfabrik i ett källarutrymme i Jakobstad. Med tiden har det lilla
familjeföretaget växt till en koncern, men verksamheten är fortsättningsvis
människonära och öppen. Genom koncernens värderingar tas ansvar för
människors, djurs och miljöns välbefinnande.
Omsättningen för MUSH var 11,2 miljoner € år 2019.
MUSH har totalt ett 50-tal anställda i Finland och Sverige.
MUSH arbetar mycket med forskning och produktutveckling.

Snellmankoncernen
Snellmankoncernen verkar
inom livsmedelsbranschen
och är känt för sina
produkter av god kvalitet
och starka varumärken.
Koncernen har verksamhet
i Finland och i Sverige.
Köttförädlingens
varumärken är Herr
Snellman, Familjen
Snellman, MUSH, Fodax
och Figen. Färdigmats
varumärken är
Kokkikartano, Mr. Panini,
Carolines Kök och
Snellman Pro.

Tillverkningsprocessen på Mush
råvaror
•
•

•

•

Alla våra råvaror kommer från
livsmedelsindustrin och är livsmedelssäkra.
En stor del av våra animaliska råvaror är
biprodukter från Snellmans slakteri i
Jakobstad.
Våra övriga råvaror kommer även de främst
från Finland. En del av kycklingen får vi från
Sverige och en del av lammköttet från
Norge. Laxen kommer från Norge och
renköttet från Lappland där renarna betat
fritt över landsgränserna.
Finland, Sverige och Norge följer EU:s samt
respektive lands lagkrav. Tack vare det är
nivån på livsmedelssäkerheten väldigt hög.

Tillverkningsprocess Mush
kontroller
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

All gris är trikintestad.
Stickprov på enterobakter och salmonella (<1% i Finland, låg förekomst).
Lagstadgat egenkontrollsystem (Finlands Livsmedelsverk).
Mottagningskontroll (okulär kontroll, temperatur).
Batchuppföljning (temperaturmätning även i början och slutet av varje
batch).
Temperaturuppföljning på infrysning och frys lager.
Metalldetektor före malning och efter förpackning/kontrollvägning.
Stickprov på enterobakter och salmonella tas enligt egenkontrollens
provtagningsplan.
Varje låda som lämnar fabriken registreras (batch, kund).
Vi sparar alltid en påse ur varje batch.
Alla avvikelser dokumenteras.

Vad betyder våra finska produktnamn?

Vaisto betyder instinkt
Hellä betyder skonsam
Vainu betyder vittring

MUSH VAISTO
•

Balanserat helfoder för hundar.

•

Innehåller kött, organ och ben.
Hunden behöver ben för att
förhållandet mellan kalcium och
fosfor ska vara i balans.

•

Kött, ben och organ från flera olika
djur ger god hälsa och bra variation i
kosten.

•

Innehåller även grönsaker och oljor
som ger hunden fibrer och vitaminer.

•

Nästan helt utan kolhydrater.

MUSH VAISTO cat
•

Balanserat helfoder för katter.

•

Innehåller kött, organ och ben.

•

Inga kolhydrater.

•

Hög smältbarhet, låg fetthalt. Mycket
rött kött och organ.

•

Innehåller även halvsalger som ger
jod.

•

Naturligt taurin från hjärta och
lungor.

MUSH Hellä
•

Balanserat helfoder för hundar. Superfood.

•

Benfritt – kalciumkällan är äggskal.

•

Skonsamt foder med hög smältbarhet.

•

Innehåller kött, och organ, fermenterade grönsaker, en
naturlig vitamin- och mineralmix av örter och växter samt
vildfisk- och olivolja.

•

Fermenterade grönsaker är rika på nyttiga mjölksyrebakterier
som är viktiga för tarmens välmående. De nyttiga EPA- och
DHA-fettsyror i den exklusiva blandningen av omega-3 fiskoch olivolja stödjer kognitiva funktioner och är bra för
ögonens och hjärtats välbefinnande.

•

Hellä är till sin komposition färskfoder eftersom det innehåller
endast en proteinkälla per sort och har en tillsatt naturlig
vitamin- och mineralmix.

MUSH Hellä freeze-dried
•

Frystorkat helfoder för hundar med genomgående naturliga
råvaror och samma höga näringsvärde och kvalitet som
vanligt råfoder. En frystorkad version av MUSH Hellä, vårt
superfoder för hund. Fodret kommer i två versioner; nöt och
kyckling.

•

Tack vare att fodret är frystorkat har det låg vikt och tar liten
plats samtidigt som tillverkningsmetoden bevarar dess smak
och näringsämnen – perfekt att ta med sig på resor,
utställning, tävling och vandring.

•

Innehåller kött, och organ, fermenterade grönsaker, en
naturlig vitamin- och mineralmix av örter och växter samt
vildfisk- och olivolja.

•

Fermenterade grönsaker är rika på nyttiga mjölksyrebakterier
som är viktiga för tarmens välmående. De nyttiga EPA- och
DHA-fettsyror i den exklusiva blandningen av omega-3 fiskoch olivolja stödjer kognitiva funktioner och är bra för
ögonens och hjärtats välbefinnande.

Mush vainu
•

100 % naturligt snacks och godis.

•

Finns i vårt sortiment för hundar men
passar även utmärkt att ge till katter.

•

Varsamt ugnstorkade.

•

Gjorda på finska råvaror.

•

De tio olika berikande snacksen är
anpassade efter olika tuggbehov.

•

Stora bitar kan klippas eller skäras i
mindre bitar för att passa små hundar
eller katter.

Mush b.a.r.f. basic
•

Kompletteringsfoder för hund och
katt.

•

Ges som en del i en mångsidig diet.

•

Ben och benfria alternativ.

•

Köttiga ben är bra som berikning,
tidsfördriv och tuggmotstånd.

•

De benfria bullarna kan användas till
att komponera ihop en egen BARFmåltid som man vill eller att ge som
komplement och berikning.

Hur gör man?
Med mush är det enkelt
•
•
•

•
•

Portionera, tina och servera!
Man kan fasa över från torrfoder stegvis eller på en gång. Katter mår oftast
bättre av en långsam övergång.
En vuxen hund äter ca 2 % av sin kroppsvikt per dag. En valp ska ha 5-10 %
av sin kroppsvikt per dag. Katter äter ca 2,5 %. Obs! Anpassa efter individ.
Faktorer som ålder, ämnesomsättning och aktivitet påverkar hur mycket
mat hunden/katten behöver.
Det är väldigt enkelt att justera mängden för att nå eller hålla önskad vikt.
Med små justeringar kan fodret anpassas till individen.

Det man alltför sällan pratar om när
man pratar om näringslära för hund
och katt är…

…Matglädje!

Lägg något nytt i skålen. olika smaker
Och texturer ger alla sinnen berikning.

Bekanta dig med bloggen på vår hemsida,
Mushbloggen uppdateras kontinuerligt.

www.Mushbarf.se
följ oss på våra sociala medier:

facebooK: MUSH
Instagram: MUSHBARF

mush love!

