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Vom og Hundemat 
on norjalainen koirien tuoreruokatuote. Se valmistetaan norjalaisista 
eläinperäisistä raaka-aineista, kuten broileri, naudan sisäelimet, pötsi, 
lohi, naudan maksa ja kananmuna. Nyt valikoimiimme on tullut 
myös tuotteita, joissa on riisiä. Kaikissa Vom og Hundemat 
–tuotteissa on kaikki koirien päivittäin tarvitsemat
vitamiinit sekä mineraalit.



Kaikkia Vom og Hundemat –tuotteita voi 
käyttää lisäravintona, mutta monet tuotteemme 

sopivat myös täysravinnoksi. Vom og Hundemat –tuotteisiin 
ei ole lisätty maku- tai värilisäaineita. Tuotteissamme 

ei ole myöskään säilöntä-aineita eikä niihin ole 
lisätty nesteitä, kuten vettä.



KOIRANRUOKA , nr. 33
Sisältää: Broileria, naudan sisäelimiä sekä pötsiä. Vitaminoitu.

KOIRANRUOKA, kuten myös KOIRANRUOKA kalalla, ovat meidän suosituimmat 
tuotteemme ja ne ovat olleet tuotannossa yrityksen perustamisesta 
vuodesta 2000 lähtien. Tuote sopii erinomaisesti täysravinnoksi, 
mutta suosittelemme lisämään kalaöljyä 5 ml (teelusikallinen) 
päivittäin n. 20 kg painavalle koiralle. Kaikki Vom og 
Hundemat –tuotteet ovat erittäin sopivia lisäravinnoksi, 
ja niitä voi annostella koiran koon ja käyttötavan mukaan.



KOIRANRUOKA LOHELLA, nr. 25
Sisältää: Broileria, pötsiä, naudan sisäelimiä sekä lohta. Vitaminoitu.

Tämä tuote on perusaineiltaan samaa kuin KOIRANRUOKA nr. 33,
mutta tämä sisältää lohta. Siksi KOIRANROKA  nr. 25:ssä on erittäin paljon 

Omega 3 –rasvahappoja DHA ja EPA, jotka ovat tärkeitä 
koirien nivelille ja vastustuskyvylle sekä iholle, tassuille 

ja turkille. Tuotetta voi käyttää joko täysravintona 
tai lisäravintona.



NAUDAN MAHA
Sisältää: 100 % naudan pötsiä. Vitaminoitu.

Tämä tuotteemme on suosittu valjakkokoirille sekä metsästyskoirille.  
Tuote on nykyisin rasvattomampi, koska tuotantovaiheessa siitä poistetaan 
ylimääräinen ja tarpeeton rasva. Tuote tuoksuu 
hieman, mutta maistuu erittäin hyvin koirille. Tuote sisältää 
vain vähän kalsiumia sekä fosforia, joten on 
suositeltavaa, ettei sitä käytetä täysravintona pidempiä aikoja.



BROILERI
Sisältää: 100 % broileria. Vitaminoitu.

BROILERI on erinomainen lisäravinto, joka koostuu broilerin lihasta, 
tuotantoylijäämästä, nahasta sekä luista, ei sisällä päätä 

eikä kynsiä. Monille allergiasta kärsiville koirille tämä tuote sopii 
myös täysravinnoksi.



JUNIOR-TÄYSRUOKA
Sisältää: Broileria, pötsiä, lohta, kananmunia sekä naudan maksaa. Vitaminoitu

Tässä penturuoassa ei ole sisäelimiä, mutta siihen on lisätty naudan maksaa ja 
kananmunia. Tämän takia ruoassa on vähemmän rasvaa, 
mutta enemmän proteiinia. 29 % tuotteen muuntokelpoisesta 
energiasta tulee proteiinista ja takaa pennun oikeanlaisen 
kasvun sekä kehityksen.



On hieman vaikeaa määritellä pennun ruokamäärää, joka vaihtelee iän, 
rodun sekä käyttötarkoituksen mukaan. Jos Junior-ruokaa 

käytetään täysravintona, pitää huolehtia, että koira syö aina 
kun ruokaa on tarjolla. Jos koira ei syö kaikkea tarjottua, 

pitää yli jäänyt ruoka poistaa.



SPRINT
Sisältää: Broileria, pötsiä, naudan maksaa, lohta sekä kananmunia. 
Vitaminoitu.

SPRINT sisältää tuotteistamme eniten proteiinia. Siinäkään ei ole sisäelimiä, 
mutta enemmän naudan maksaa sekä kananmunia. 
Ruuan sisältämästä muuntokelpoisesta energiasta 32 % 
tulee proteiinista, joka on tärkeää aktiivisille koirille, 
joita käytetään metsästykseen, valjakkoajoon 
sekä muihin aktiivisiin lajeihin.



Koska tuotteemme perustuvat puhtaisiin eläinraaka-aineisiin, on niiden 
sisältämän proteiinin laatu erittäin korkea, mikä on

 tärkeää lihaksille sekä veriarvoille.

SPRINT sisältää vain puolet kalorimäärästa verrattuna 
KOIRANRUOKIIN nr. 25 ja  nr. 33. Tämän takia SPRINT ei 

sovellu ravinnoksi koirille, joita käytetään olosuhteissa, 
jossa ravinnolta vaaditaan suurta energiapitoisuutta. 

SPRINT sopii kuitenkin erinomaisesti harjoitteluvaiheeseen.



KOIRANRUOKA riisillä
Sisältää: Broileria, pötsiä sekä riisiä. Vitaminoitu.

Vuonna 2009 kehitimme tuotteen, joka sisältää riisiä. Tuote on 
erittäin suosittu pienien koirarotujen keskuudessa, jotka eivät 
halua käyttää pelkästään kuivamuonaa. Joillakin koiraroduilla 
voi ilmetä vatsaongelmia tuoreruoan käytön yhteydessä,
koska tuotteemme ovat täystuotteita, eikä kuona-aineita 
synny paljon.



KOIRANRUOKA riisillä sisältää 12,5 % hiilihydraattipohjaista energiaa ja on 
ainoa tuotteemme, jonka valmistuksessa käytetään muuta kuin 

eläinkunnasta olevaa raaka-ainetta. Tämä tuote on 
energiapitoisuudeltaan matala, joten sopii hyvin koirille 

jotka kärsivät ylipainosta tai vatsaongelmista. Tuote sopii 
täysravinnoksi, mutta siihen suositellaan lisättäväksi 

kala- tai hyljeöljyä.



Lisätyt vitamiinit ja mineraalit

A-vitamiini 3500,00
D3-vitamiini 500,00
E-vitamiini 150,00
K3-vitamiini       1,20
B1 Tiamiini       1,50 
B2 Riboflaviini       2,80
B6 Pyridoksiini    1,80 
B12 Pyridoksiini   0,02 
Niasiini       9,00 
Foolihappo       0,20 
Pantoteenihappo10,00 
Biotiini        0,10 
Koliini    250,00
C-vitamiini     15,00 
  
Rauta    118,00 
Mangaani     20,00 
Sinkki      30,00 
Kupari        3,80 
Jodi        0,40 
Seleeni       0,16 
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Tuoreruoka VOM og Hundemat 
säilytetään pakastettuna (-18° C)  
Avattuna säilyvyys jääkaapissa 3-4 
päivää. Tuotteet on pakattu 500 g:n, 
1 kg:n, 5 kg:n ja 20 kg:n 
pakkauksiin.

Lista jälleenmyyjistä löytyy
kotisivuiltamme: 

www.vomoghundemat.fi



ANNOSMÄÄRÄT:
Annosmäärät vaihtelevat koiraro-
dun, iän sekä koiran aktiviisuusta-
son mukaan. Täysravintona 
käytettynä sopiva päiväannos 
on n. 2 % koiran painosta. Pen-
tuvaiheessa annosmäärä on 
suurempi. Parasta on kokeilemalla 
löytää sopiva annosmäärä. Täys-
ravinnoksi suosittelemme tuot-
teitamme KOIRANRUOKA riisillä,  
JUNIOR-TÄYSRUOKA sekä 
SPRINT.  Nämä tuotteet sisältävät 
monipuolisia ravintolähteitä sekä 
lohessa runsaasti olevia OMEGA 3-, 
DHA- ja EPA-rasvahappoja.

Ravintoaine  KOIRANRUOKA  KOIRANRUOKA     KOIRANRUOKA    JUNIOR- SPRINT NAUDAN BROILERI
   RIISILLÄ  LOHELLA TÄYSRUOKA  MAHA 
Kuivakuituja  33 37,7 35,2 35,4 34,8 32 36,4
Tuhkaa   5,4 4,6 4,9 4,9 4,8 2,5 4,4
Proteiinia  10 13,5 12,5 14 15 13 13
Rasvaa   11,5 20 22 16 15 17 19
Hiilihydraatteja  6      
Energiaa   1660 2250 2300 2000 1900 1790 2240
ME % proteiinista  24,5 24 22 29 32 28 23
ME % rasvasta  63 76 78 71 68 72 77
ME % hiilihydraateista 12,5      
Kalsiumia  1 1 1 1 1 0,6 1
Fosforia   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,5

ME = Metaboloituva energia
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Koirasi hyödyt:
 - Hyväkuntoinen turkki ja tassut
 - Tehokkaampi ruuansulatus
 - Nopeampi palautuminen rasituksen jälkeen
 - Lisääntynyt kestävyyskyky
 - Vähemmän loukkaantumisia

Erinomaista koirille, joilla on:
 - Allergia
 - Iho- ja turkkiongelmia
 - Tassuongelmia
 - Lihas- ja luusto-ongelmia


