
Ingredienser i vårt 
hundfoder
Klass – ett färskfruset 
helfoder
Alla ingredienser är svenska, naturliga och av så 
bra kvalité att du kan äta dem själv. Men vet du 
varför hundfodret är bra för din hund? Här 
kommer några korta stycken om vilka fördelar 
våra ingredienser har.

Slaktfoderprodukter av nöt
En speciell blandning av kött och inälvsmat som 
ger högvärdigt protein för optimal tillväxt, starka 

muskler och vävnader, starkt skelett, frisk hud, päls och blod.

Syrade mejeriprodukter

Innehåller B-vitaminer, fosfor, zink, kalium, kalcium och magvänliga bakterier som 
hjälper till att hålla mag- och tarmkanalen välfungerande.

Vete, vetegroddar, vetekli
Är fiberrikt och är en god källa för B-komplexets vitaminer.

Korn
Är mycket skonsamt mot magen och ger energitäta kolhydrater.

Havre, havregryn
Är energirikt och hjälper mag- och tarmkanal att fungera optimalt. Håller analsäckarna i 
schack och hjälper till att hålla blodfetterna på en låg nivå.

Potatispulver
En god källa för kalium och C-vitamin, som hjälper immunförsvaret. C-vitaminer verkar 
dessutom klådstillande.

Melass
Innehåller lättlösliga kolhydrater som ger snabb energi och en bättre energibalans.

Linfrökaka
Innehåller linolensyra, som anses förbättra blodflödet, skydda mot hjärtsjukdom och 



cirkulationsbesvär. Också en god fiberkälla, som hjälper hålla analsäckarna i schack.

Mineralfoder
En speciell blandning av alla mineraler och spårämnen din hund behöver för att 
ämnesomsättningen ska fungera optimalt.

Vitaminer A, B, D, E
A-vitaminer är viktiga för synen, huden, slemhinnorna och tillväxten. B-komplexets
vitaminer behövs bland annat för nervsystemet, energiproduktionen, förbränningen av
fett, och bildningen av röda blodkroppar. D-vitaminer hjälper kroppen omsätta kalcium
och fosfat. E-vitaminer hjälper cellerna att skydda sig mot fria radikaler; håller hunden
frisk och ung.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Naturligt basfoder för alla köttälskande hundar 

Klass Aktiv Kött 

För att din hund ska må bra och kunna prestera på topp krävs ett energirikt och 

biologiskt väl sammansatt helfoder. Klass Aktiv innehåller noggrant utvalda råvaror från 

våra svenska gårdar och täcker din hunds näringsbehov oavsett ålder eller storlek – utan 

att du behöver tillsätta något. Enkelt för dig, gott och nyttigt för din hund. 

Produktinformation 

Naturligt färskfruset helfoder för alla hundraser. Täcker näringsbehovet för din hund 

oavsett ålder och storlek.  

Förvaring, tillagning och hållbarhet: 
Skall förvaras vid -18 C eller kallare. Tinas innan utfodring. Hållbarhet i kyl efter 
upptining är 24 timmar. Bör ej förvaras plastförpackningen efter upptining. Hållbarhet 9 
månader efter tillverkningsdatum. 

Foderdosering: 
Doseringen är högst individuell. Ålder, aktivitet, ämnesomsättning m.m. påverkar den 
dagliga givan. Normal daggiva för 10 kg resp. 30 kg hund är ca. 200 g resp. 600 g. Se 
detaljerad tabell nedan. 

Sammansättning: 
Animaliska biprodukter (100% nöt), syrade mejeriprodukter, spannmål (havre, vete, 
korn), potatismjöl, linfrö, melass och mineralämnen. 

Tillsatser: 
Vitaminer: 
Vitamin A 2900 IE, vitamin D3 800 IE, vitamin E 80 mg, vitamin B1 14 mg, vitamin B2 7 
mg, vitamin B6 7,8 mg, vitamin B12 0,05 mg, niacin 26 mg, 
 
Spårelement: 
Biotin 0,260 mg, folinsyra 0,23 mg, zink 12,5 mg, mangan 6,25 mg, magnesium 3,3 mg, 
koppar 2,0 mg, kobolt 0,1 mg, selen 0.1 mg, jod 0,42 mg. 
 
Analytiska beståndsdelar: 
Råprotein 11%, fettinnehåll 9%, kolhydrat 11%, råaska 2%, växttråd 1%, vatten 65%, 
kalcium 0,3%, fosfor 0,3 %. 
Ca/p kvot 1.0 
 
Omsättbar energi 535kJ/100g. 
Kategori 3 
EJ AVSEDD ATT ANVÄNDAS SOM LIVSMEDEL 

 
Utfodringstabell 
Hundens  
aktuella vikt     Dagsmängd helfoder 

  Vuxen hund Valp över 6 mån Valp under 6 mån 

   1 kg      20 g      30 g       40 g 

  5 kg    100 g    140 g     200 g 

10 kg    200 g    275 g     400 g 

20 kg    400 g    550 g     800 g 

30 kg    600 g    800 g   1200 g 

40 kg    800 g  1100 g   1600g 

50 kg  1000 g  1400 g      - 

      - 

Tillverkare 

Klassfoder i Sundsvall AB 

Klissvägen 33 

853 57  Sundsvall 

Telefon: +46 60 158719 

Klassfoder.se 

info@klassfoder.se 

SJV:s godkännandenummer: SE346PF 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Naturligt basfoder för alla fiskälskande hundar 

Klass Aktiv Fisk 

För att din hund ska må bra och kunna prestera på topp krävs ett energirikt och 

biologiskt väl sammansatt helfoder. Klass Aktiv innehåller noggrant utvalda råvaror från 

våra svenska gårdar och täcker din hunds näringsbehov oavsett ålder eller storlek – utan 

att du behöver tillsätta något. Enkelt för dig, gott och nyttigt för din hund. 

Produktinformation 

Naturligt färskfruset helfoder för alla hundraser. Täcker näringsbehovet för din hund 

oavsett ålder och storlek.  

Förvaring, tillagning och hållbarhet: 
Skall förvaras vid -18 C eller kallare. Tinas innan utfodring. Hållbarhet i kyl efter 
upptining är 24 timmar. Bör ej förvaras plastförpackningen efter upptining. Hållbarhet 9 
månader efter tillverkningsdatum. 

Foderdosering: 
Doseringen är högst individuell. Ålder, aktivitet, ämnesomsättning m.m. påverkar den 
dagliga givan. Normal daggiva för 10 kg resp. 30 kg hund är ca. 200 g resp. 600 g. Se 
detaljerad tabell nedan. 

Sammansättning: 
Animaliska biprodukter (100% nöt), 16% vit fisk, syrade mejeriprodukter, spannmål 
(havre, vete, korn), potatismjöl, linfrö, melass och mineralämnen. 

Tillsatser: 
Vitaminer: 
Vitamin A 2900 IE, vitamin D3 800 IE, vitamin E 80 mg, vitamin B1 14 mg, vitamin B2 7 
mg, vitamin B6 7,8 mg, vitamin B12 0,05 mg, niacin 26 mg, 
 
Spårelement: 
Biotin 0,260 mg, folinsyra 0,23 mg, zink 12,5 mg, mangan 6,25 mg, magnesium 3,3 mg, 
koppar 2,0 mg, kobolt 0,1 mg, selen 0.1 mg, jod 0,42 mg. 
 
Analytiska beståndsdelar: 
Råprotein 11%, fettinnehåll 9%, kolhydrat 11%, råaska 2%, växttråd 1%, vatten 65%, 
kalcium 0,3%, fosfor 0,3 %. 
Ca/p kvot 1.0 
 
Omsättbar energi 535kJ/100g. 
Kategori 3 
EJ AVSEDD ATT ANVÄNDAS SOM LIVSMEDEL 

 
Utfodringstabell 
Hundens  
aktuella vikt     Dagsmängd helfoder 

  Vuxen hund Valp över 6 mån Valp under 6 mån 

  1 kg      20 g      30 g       40 g 

  5 kg    100 g    140 g     200 g 

10 kg    200 g    275 g     400 g 

20 kg    400 g    550 g     800 g 

30 kg    600 g    800 g   1200 g 

40 kg    800 g  1100 g   1600g 

50 kg  1000 g  1400 g      - 

 

Tillverkare 

Klassfoder i Sundsvall AB 

Klissvägen 33 

853 57  Sundsvall 

Telefon: +46 60 158719 

Klassfoder.se 

info@klassfoder.se 

SJV:s godkännandenummer: SE346PF 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Naturligt basfoder för alla  
högpresterande hundar 

Klass Aktiv Extrem 

För att din hund ska må bra och kunna prestera på topp krävs ett energirikt och 

biologiskt väl sammansatt helfoder. Klass Aktiv innehåller noggrant utvalda råvaror från 

våra svenska gårdar och täcker din hunds näringsbehov oavsett ålder eller storlek – utan 

att du behöver tillsätta något. Enkelt för dig, gott och nyttigt för din hund. 

Produktinformation 

Naturligt färskfruset helfoder för alla hundraser. Täcker näringsbehovet för din hund 

oavsett ålder och storlek.  

Förvaring, tillagning och hållbarhet: 
Skall förvaras vid -18 C eller kallare. Tinas innan utfodring. Hållbarhet i kyl efter 
upptining är 24 timmar. Bör ej förvaras plastförpackningen efter upptining. Hållbarhet 9 
månader efter tillverkningsdatum. 

Foderdosering: 
Doseringen är högst individuell. Ålder, aktivitet, ämnesomsättning m.m. påverkar den 
dagliga givan. Normal daggiva för 10 kg resp. 30 kg hund är ca. 200 g resp. 600 g. Se 
detaljerad tabell nedan. 

Sammansättning: 
Animaliska biprodukter (100% nöt), syrade mejeriprodukter, spannmål (havre, vete, 
korn), potatismjöl, linfrö, melass och mineralämnen. 

Tillsatser: 
Vitaminer: 
Vitamin A 2900 IE, vitamin D3 800 IE, vitamin E 80 mg, vitamin B1 14 mg, vitamin B2 7 
mg, vitamin B6 7,8 mg, vitamin B12 0,05 mg, niacin 26 mg, 
 
Spårelement: 
Biotin 0,260 mg, folinsyra 0,23 mg, zink 12,5 mg, mangan 6,25 mg, magnesium 3,3 mg, 
koppar 2,0 mg, kobolt 0,1 mg, selen 0.1 mg, jod 0,42 mg. 
 
Analytiska beståndsdelar: 
Råprotein 11%, fettinnehåll 11%, kolhydrat 9%, råaska 2%, växttråd 1%, vatten 65%, 
kalcium 0,3%, fosfor 0,3 %. 
Ca/p kvot 1.0 
 
Omsättbar energi 642kJ/100g. 
Kategori 3 
EJ AVSEDD ATT ANVÄNDAS SOM LIVSMEDEL 

 
Utfodringstabell 
Hundens  
aktuella vikt     Dagsmängd helfoder 

  Vuxen hund Valp över 6 mån Valp under 6 mån 

   1 kg      20 g      30 g       40 g 

  5 kg    100 g    140 g     200 g 

10 kg    200 g    275 g     400 g 

20 kg    400 g    550 g     800 g 

30 kg    600 g    800 g   1200 g 

40 kg    800 g  1100 g   1600g 

50 kg  1000 g  1400 g      - 

      - 

Tillverkare 

Klassfoder i Sundsvall AB 

Klissvägen 33 

853 57  Sundsvall 

Telefon: +46 60 158719 

Klassfoder.se 

info@klassfoder.se 

SJV:s godkännandenummer: SE346PF 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillverkare 

Klassfoder i Sundsvall AB 

Klissvägen 33 

853 57  Sundsvall 

Telefon: +46 60 158719 

Klassfoder.se 

info@klassfoder.se 

SJV:s godkännandenummer: SE346PF 

 

  

Bara välsmakande vom för den kräsne 

Klass Plus Vom 

Våra foderråvaror av animaliskt högvärdigt protein utgöt köttbasen för dig som blandar 

eget foder. 

Plus Vom passar perfekt som topping eller som tillskott för hårt arbetande hundar.  

Produktinformation 

Foderråvara av animaliskt högvärdigt protein, som ska blandas med vegetabiliska 

råvaror, vitamin- och mineraler innan utfodring. Kan också blandas med ett 

kompletteringsfoder innan utfodring eller som topping. 

Förvaring, tillagning och hållbarhet:  

Skall förvaras vid -18 C eller kallare. Tinas innan utfodring. Hållbarhet i kyl efter 

upptining är 24 timmar.  

Foderdosering:  

Doseringen är högst individuell. Ålder, aktivitet, ämnesomsättning m.m. påverkar den 

dagliga givan.  

Sammansättning: 

Animaliska biprodukter av nöt (100% vom). 

Analytiska beståndsdelar: 

Råprotein 12%, fettinnehåll 10%, råaska 1%, vatten 70%. 

Omsättbar energi 500kJ/100g. 

Kategori 3 

EJ AVSEDD ATT ANVÄNDAS SOM LIVSMEDEL 

 

 

 

Tillverkare 

Klassfoder i Sundsvall AB 

Klissvägen 33 

853 57  Sundsvall 

Telefon: +46 60 158719 

Klassfoder.se 

info@klassfoder.se 

SJV:s godkännandenummer: SE346PF 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En frestande blandning av muskelputs och 
inälvsmat av nöt 

Klass Plus Kross 

Våra foderråvaror av animaliskt högvärdigt protein utgöt köttbasen för dig som blandar 

eget foder. 

Plus Kross passar perfekt som topping eller som tillskott för hårt arbetande hundar.  

Produktinformation 

Foderråvara av animaliskt högvärdigt protein, som ska blandas med vegetabiliska 

råvaror, vitamin- och mineraler innan utfodring. Kan också blandas med ett 

kompletteringsfoder innan utfodring eller som topping. 

Förvaring, tillagning och hållbarhet:  

Skall förvaras vid -18 C eller kallare. Tinas innan utfodring. Hållbarhet i kyl efter 

upptining är 24 timmar.  

Foderdosering:  

Doseringen är högst individuell. Ålder, aktivitet, ämnesomsättning m.m. påverkar den 

dagliga givan.  

Sammansättning: 

Animaliska biprodukter(100% nöt). 

Analytiska beståndsdelar: 

Råprotein 13%, fettinnehåll 16%, råaska 1%, vatten 70%. 

Omsättbar energi 675kJ/100g. 

Kategori 3 

EJ AVSEDD ATT ANVÄNDAS SOM LIVSMEDEL 

 

 

Tillverkare 

Klassfoder i Sundsvall AB 

Klissvägen 33 

853 57  Sundsvall 

Telefon: +46 60 158719 

Klassfoder.se 

info@klassfoder.se 

SJV:s godkännandenummer: SE346PF 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En härlig mix av vom, muskelputs och inälvsmat 
av nöt 

Klass Plus Mix 

Våra foderråvaror av animaliskt högvärdigt protein utgöt köttbasen för dig som blandar 

eget foder. 

Plus Mix passar perfekt som topping eller som tillskott för hårt arbetande hundar.  

Produktinformation 

Foderråvara av animaliskt högvärdigt protein, som ska blandas med vegetabiliska 

råvaror, vitamin- och mineraler innan utfodring. Kan också blandas med ett 

kompletteringsfoder innan utfodring eller som topping. 

Förvaring, tillagning och hållbarhet:  

Skall förvaras vid -18 C eller kallare. Tinas innan utfodring. Hållbarhet i kyl efter 

upptining är 24 timmar.  

Foderdosering:  

Doseringen är högst individuell. Ålder, aktivitet, ämnesomsättning m.m. påverkar den 

dagliga givan.  

Sammansättning: 

Animaliska biprodukter (100% nöt). 

Analytiska beståndsdelar: 

Råprotein 13%, fettinnehåll 11%, råaska 1%, vatten 70%. 

Omsättbar energi 590kJ/100g. 

Kategori 3 

EJ AVSEDD ATT ANVÄNDAS SOM LIVSMEDEL 

 

 

 

Tillverkare 

Klassfoder i Sundsvall AB 

Klissvägen 33 

853 57  Sundsvall 

Telefon: +46 60 158719 

Klassfoder.se 

info@klassfoder.se 

SJV:s godkännandenummer: SE346PF 

 
 

 

 

 

 




