TROLL EXTREM
TROLL EKSTREM tørrfôr er et fullkostfôr av meget høy kvalitet som dekker alle kjente næringsbehov
hos voksne hunder med høyt til meget høyt aktivitetsnivå.
Nå tilsatt FOS for bedret tarmflora også på de mest krevende dagene
TROLL EKSTREM er det mestvinnende hundefôret på Finnmarksløpet siden 1996, og har også
utmerket seg positivt blant jakthunder og andre hunder med høyt næringsbehov.
Råvarer: Hvete, tørket kylling, benfett, kjøttbenmel av gris, tørket ishavsfisk, kyllingbuljong, tørket
betemasse, maisspirer, potetprotein, blod, cikoriainulin/FOS. natriumklorid, kaliumklorid, gjær,
monokalsiumfosfat, mineraler og vitaminer.
Omsettelig energi: ca. 16.500 KJ/ 3.970 kcal
Protein 30.0%
Fett 21.0%
Fiber 1.5%
Vann 8.0%
Aske 8.0% herav: 1.9% kalsium og 1.6% fosfor
TROLL EKSTREM finnes i 15 Kgs pakning.

MER INFO

TROLL EKSTREM er et tørrfôr beregnet på meget hardtarbeidende hunder med svært høye krav til
nok og riktig sammensatt næring under ekstremt krevende arbeid. Nå tilsatt FOS for bedret tarmflora
også på de mest krevende dagene.
I utviklingen av dette fôret utfordret vi de fysisk mest krevende hundehold som finnes her i landet,
trekk- jakt- og gjeterhund miljøene.
Det skulle bli en lang og tung vei å gå for å tilfredsstille de kompromissløse kravene vi møtte her, og
vi fikk mye " bank" under veis.
Optimalt!
TROLL EKSTREM fremstår nå som det optimale resultatet av mange års systematisk
innsamling av data og praktiske kunnskaper fra fremragende norske og svenske
hundefolk, og gjort mulig ved vårt samarbeid med Doggy AB, et av de få spesialanlegg i verden som
er certifisert etter ISO 9001 standard.
Avgjørende valg av fettkilder
Ekstra høy smaklighet og stor, lettfordøyelig energitetthet var basiskrav som vi måtte imøtekomme.
Selve valget av fettkilder er helt avgjørende for å kunne oppfylle disse kravene. Høyt fettinnhold
alene gir nemlig ingen garanti. Skal hunden kunne nyttegjøre seg fettet må det bl.a. være flytende
ved hundens egen kroppstemperatur, de essensielle fettsyrene må være til stede i riktige mengder
og i riktig innbyrdes forhold for at de skal kunne utnyttes fullt ut. Mange av de vanlig brukte
fettkildene i hundefôr er derfor helt uegnet når kvalitetskravene er så høye som de vi arbeider med
her. Det høye fettinnholdet tilfører energi og øker samtidig hundens evne til å ta opp de fettløselige

vitaminene A, D, E og K.
Moderne produksjonsteknik.
TROLL EKSTREM produseres på en maskin med vakumcoater. Det medfører at fettet fylles inn i
pelletsen ved at lufta i pelletsen suges ut med vakum. I TROLL EKSTREM vil dermed mye mere av
fettet i fôret finnes inne i pelletsen enn på et fôr som produseres med gammeldags coating der alt
fett over 7-8% tilføres ved at pelletsen bades i fett som legges på utvendig. I forhold til både TROLL
fra tidligere år, og alle andre fettrike fôr produsert uten vakumcoater vil du dermed se at TROLL
EKSTREM er mye mere stabilt i fettmengde fra produksjon til produksjon, samt at mindre fett havner
"utenfor hunden" i og med at det ikke ligger igjen i fôrsekken, på kantene av fôrbøtta, fôrøsa,
fôrskåla, og for de hundene som velter skåla og spiser fra bakken, i vannet som hunden søler ut og
ikke får i seg. 21% fett produsert med vakumcoater kan derfor gi mere næring inn i hunden enn et fôr
med f.eks 25-27% fett som produseres med utvendig coating.
Ekstremt gode resultater
Mange års praktisk arbeid med hunder som utsettes for ekstreme belastninger, spesielt slede- og
jakt-hunder, viste at også mineralblokken måtte vies spesiell oppmerksomhet.
En rekke forsøk og kontrollerte tester gjennom flere år viste at spesielt innholdet av
kalsium og fosfor måtte økes betydelig Det nivået vi har kommet frem til nå, synes å gi svært gode
resultat.
Råvarer:
Hvete, tørket kylling, benfett, kjøttbenmel av gris, tørket ishavsfisk, kyllingbuljong, tørket betemasse,
maisspirer, potetprotein, blod, cikoriainulin/FOS. natriumklorid, kaliumklorid, gjær,
monokalsiumfosfat, mineraler og vitaminer.
Omsettelig energi: ca. 16.500 KJ/ 3.970 kcal
Protein 30.0%
Fett 21.0%
Fiber 1.5%
Vann 8.0%
Aske 8.0% herav: 1.9% kalsium og 1.6% fosfor
Tilsatt pr kg/fôr:
Vitaminer: Vitamin A 11191 IE, vitamin D3 1177 IE, vitamin E 70 mg (all-rac-αtokoferylacetat), Kopper 5,9 mg (kopper(II)sulfat, pentahydrat), mangan 5,8 mg (mangan –II & -III
oxid), sink 36 mg (sinksulfat, monohydrat), jod 1,8 mg (kalsiumjodat, monohydrat).
Energitette råvarer beskyttes med EU-godkjente antioksidanter
Bruksanvisning
TROLL EKSTREM trenger lang tid for å gjennombløtes p.g.a. det høye fettinnholdet, men de beste
resultatene oppnås når fôret får beholde en hard kjerne etter å ha stått i vann i 15-20 minutter.
Mange foretrekker også å gi fôret tørt eller å slå på litt vann samtidig med at fôret helles i skåla. Ikke
la uoppspiste rester bli stående. Tøm og vask skåla umiddelbart etter at måltidet er over. Husk vann
!!!
Fôringstabell:
Hundens vekt:
1 - 5 kg
10 - 15 kg
20 - 25 kg

Fôrbehov i gram:
35 - 105 g
170 - 225 g
270 - 315 g

Hundens vekt: Fôrbehov i gram:
30 - 35 kg
355 - 395 g
40 - 45 kg
435 - 470 g
50 - 55 kg
505 - 535 g

1 dl = ca 50 g

TROLL-en uslåelig kombinasjon av tørrfôr og våtfôr,
når kvalitet og sikkerhet teller mest !

