Två förstaplatser till Appetitt i test av norska dagstidningen Verdens Gang
Med rubriken ”billig vs dyr hundmat” har Verdens Gang (VG) testat 15 olika våt- och torrfoder till
hund. Resultatet var mycket glädjande för Appetitt ett norskt hundfoder från Felleskjøpets som ingår
i Granngården utbud sedan hösten 2017.

Granngården har fått tillstånd att återanvända delar av innehållet
från testet.
För att genomföra testet använde sig VG av en diger testpanel
som med dess samlade kunskap kunde se till flera aspekter som
är viktiga när man väljer foder till sin hund.
Øystein Ahlstrøm, Professor i djurfoder vid Norges miljö- och
biovetenskapliga universitet (NMBU).
Ansvarig för att bedöma 15 foderprodukter på VGs vägnar
baserat på produkternas innehållsdeklaration, torrsubstansnivå
samt innehåll av protein, fett, kolhydrater och aska.
Testvinnare: Appetitt Adult Maintenance och
Appetitt Lunch

Torill Moseng, VD för veterinärföreningen (i Norge).
Ansvarig för att ta fram foderrekommendationer och foderkomposition med hänsyn till hundens hälsa.
Karen Johanne Baalsrud, Direktör för växter och djur hos Livsmedelssäkerhetsmyndigheten (i Norge).
Ansvarig för att presenterade resultatet från tester på bakteriehalterna i hundmaten.
Anne Margrete Urdahl, forskare vid Veterinärinstitutet (i Norge).
Ansvarig för att presenterade bakterieinnehållet i hundfodret.

Vilket hundfoder bör man välja?
Torill Moseng gav följande rekommendationer om foder och foderkomposition till VG:
- Hundar är gjorda för att använda käken och gnaga på sitt byte. Därför behöver de äta mat som gör att de
får använda sina tänder och som aktiverar deras muskelsystem. Det är därför knepigt med torr mat. Men
även våtmat har sin nackdel. Våtmat klistrar till tänderna, vilket leder till tandsten som är ett stort problem för
många hundar.
Moseng poängterar dessutom att det inte är säkert att det är den mat som din hund föredrar som är den som
den faktiskt bör äta.
"Det är viktigt att maten du ger till din hund är anpassad till just din hund, d v s hur gammal den är och
eventuellt om det har några fysiska problem som hjärt-, njure- eller leverproblem eller muskel- och
skelettsjukdom.
Bakterier i hundfoder
I den senaste NORMVET-rapporten till Veterinärinstitutet testade de bakteriehalterna i hundfoder. Bakterier
hittades inte i torrfoder, men i våtfoder (som inte hade värmebehandlats). Analyserna visade att det fanns
bakterier i cirka 75 procent av de testade våtfoder-produkterna och i 14 procent av proven upptäckte de att
bakterierna var resistenta mot minst en antibiotika.
Karen Johanne Baalsrud presenterade för detta test fynden från bakterievirusprovet. Bland annat är de
djurfoder som värmebehandlas säkrare för både människor och hundar. Torrfoder är därför bättre när det
gäller sjukdomsframkallande bakterier i hundmat.

Testvinnare på hundfoder
Appetitt plockar hem två förstaplatser, både inom torr- och våtfoder:
•
•

Appetitt, Adult Maintenance (torrfoder)
Appetitt, Lunch (våtfoder)

"Detta är ett mycket glädjande resultat för oss och en bekräftelse på kvaliteten på våra produkter, säger
Morten Johansen, chef för Agripet, Felleskjøpet husdjursverksamhet. En stor styrka för oss är att vi är norska
och har en grund i norska råvaror. Vi undersöker och utvecklar djurfoder och arbetar kontinuerligt med våra
foderexperter för att förbättra innehållet och råmaterialkvaliteten i våra produkter.
Testet i dess helhet hittar du här. (Kräver att du är prenumerant).

