
 

 

 

 

 

 

 

Platinum Opskriften 

Platinum Hundefoder er af en særdeles høj kvalitet, kødfuld og lækker med masse af naturlig 

smag. 

o Mindst 70% frisk kød 
o GMO fri ris, majs og/eller kartofler 
o Olie af bedste kvalitet for en optimal fedtbalance 
o Udvalgte grøntsager og frugter for naturlig antioxidanter 

Platinum - Fordelene 

Vores Platinum hundefoder er.... 

o Lavet af mindst 70% frisk kød og/eller fisk 
o Største pose er 5 kg = frisk foder 
o Glutenfri og hvedefri 
o Ingen lager mider 
o Ingen genteknik/GMO fri 
o Ingen kunstige farve og smagsstoffer 
o Ingen smags forstærkere 
o Ingen dyreforsøg 

Platinum - Tilberedningen 

1,27 kg frisk kød og 0,55 kg grøntsager, ris, olier mm bliver til 1 kilo færdig Platinum Hundefoder. 

Alle ingredienserne bliver skånsomt kogt mørt ved kun 95 grader i egen saft i trykkoger. Fodret 

bliver langsomt kølet ned til rumtemperatur. Det er først her der bliver tilsat olie, vitaminer og 

mineraler. Næringsstoffer, vitaminer og mineraler, bevares herved. Fodret presses, snittes i form 

og pakkes direkte i poser der bevarer frisk heden, det lagres ikke i siloer. 

Platinum tørfoderet forbliver saftigt og aromatisk og er frem for alt fri for mider. 

 



Platinum hvalpefoder kylling og ris 
PLATINUM PUPPY KYLLING er et komplet tørfoder lavet af 73% 

fersk kyllingekød, det anvendte kyllingekød er godkendt til 

menneske føde og kommer fra fritgående kyllinger. 

Varianter: 1,5kg – 5kg – 15kg 

 
Platinum hundefoder kylling og ris 

PLATINUM ADULT KYLLING er komplet tørfoder lavet af 70% 

fersk kyllingekød, godkendt til menneske føde og kommer fra 

fritgående kyllinger. 

Varianter: 1,5kg – 5kg – 15kg 
 

  

Platinum hundefoder lam og ris 
PLATINUM ADULT LAM OG RIS er et komplet tørfoder lavet af 

70% fersk lammekød, godkendt til menneske føde. 

Varianter: 1,5kg – 5kg – 15kg 

 

 

Platinum hundefoder Iberico og 

grønt 

PLATINUM ADULT Iberico og Grønt er et komplet tørret 

hundefoder lavet af 70% fersk Iberico Svinekød, en særlig saftig 

og mør Spansk Gris, kødet er godkendt til menneske føde. 

Varianter: 1,5kg – 5kg – 15kg 

 

 



Platinum hundefoder oksekød og 

kartofler 
Indeholder kun ingredienser af høj kvalitet, der også er egnet til 

menneske føde 

Varianter: 1,5kg – 5kg – 15kg  

 


