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Nyhet från MUSH 

MUSH Vaisto – nu även som frystorkat 
MUSH utökar sitt frystorkade 
sortiment med tre nya resefoder 
ur flaggskeppsserien MUSH Vaisto. 
MUSH Vaisto Freeze-Dried 
kommer i två sorter för hund och 
en för katt. Frystorkade helfoder 
förenklar vardagen för hussar och 
mattar som är på språng med sin 
fyrfoting.  

Sommaren 2020 släppte MUSH sin 

första frystorkade produkt, MUSH 

Hellä Freeze-Dried, och nu utökas 

det frystorkade sortimentet med 

tre nya produkter ur den populära helfoderserien MUSH Vaisto. De nya produkterna finns i 

smakerna nöt-gris-kyckling och nöt-kalkon-lax för hund, samt kyckling-nöt för katt. De 

högkvalitativa resefodren är frystorkade varianter av Vaisto-favoriterna Vaisto Grön, Vaisto 

Blå och Vaisto Cat Gul.  

– Det ska vara enkelt att ge näringsrik och bra mat till sin hund eller katt när man är på 
resande fot. Det känns roligt att nu även kunna erbjuda våra favoriter ur Vaisto-serien som 
frystorkade, säger Robban Rosén, Sverigeansvarig på MUSH. 

Frystorkning är en exklusiv och skonsam konserveringsmetod där vitaminer, enzymer, 

bakterier, proteiner och inte minst smak bevaras, samtidigt som vattnet avlägsnas. 

Frystorkade produkter innehåller således maximalt med smak och näring men tar minimalt 

med plats. Köttet som frystorkas blir torrt och får lång hållbarhet. Tillsätt bara lite ljummet 

vatten, vänta fem minuter och maten är redo att serveras.  

MUSH Vaisto Freeze-Dried kommer att säljas i svenska djurbutiker från mars i år. 
Förpackningsstorlekarna är 250 gram och 800 gram av sorterna för hund och 250 gram av 
sorten för katt. Produkterna för hund kostar cirka 179 kr och 499 kr och produkten för katt 
cirka 199 kr. 

För mer information, kontakta gärna: 
Robban Rosén, Sverigeansvarig MUSH, tfn 070 022 70 00 , robban.rosen@mushbarf.se
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