
FORFÆDRENES KOST 

Igennem tiderne har mennesket og hunden udviklet sig side 

om side, levet og jaget sammen, beskyttet hinanden i en unik 

alliance. Canagan – fra det gamle keltiske ord for "ulv" – blev 

skabt for at hædre dette bånd.   

Alle hunde er direkte efterkommere fra grå ulve og blev gjort 

tamme af vores oldtids forfædre, og deres ernæringsmæssige 

behov er forblevet næsten uændret til den dag i dag. 

 

 

 

HVAD BETYDER "BIOLOGISK 

KORREKT"? 

Hunde er kødædere. De får størstedelen af deres 

ernæringsmæssige behov dækket af forskelligt kød, og resten 

kommer fra frugt og grøntsager. Canagan afspejler dette 

blandingsforhold perfekt, så det er meget mere 

ernæringsmæssigt tilgængeligt. Gram for gram får din hund 

mere næring fra hver mundfuld Canagan end fra kornspækket 

hundefoder. 

 

 

NATURENS BEDSTE INGREDIENSER 

Der, hvor Canagan virkelige skiller sig ud, er i kvaliteten af kød og fisk, som vi vælger at bruge til vores foder. 

Eftersom hunde er kødædere, kan de nemmere optage næring fra kød, så vi har valgt kød, der er sundt, lækkert 

og har masser af ernæringsmæssige fordele. 

FRITGÅENDE KYLLING      

FRISK TILBEREDT 

Kylling er en alle tiders kilde af protein, vitaminer, fosfor og selen, som er godt for immunsystemet.  

SKOTSK LAKS        

MED SILD OG ØRRED 

Vores laks stammer fra det skotske højland. En lækker kilde af letfordøjeligt protein, Omega-3, vitamin D og 

selen. 

http://canagan.dk/chicken.html
http://canagan.dk/salmon.html


VILDT 

MED AND, VILDT OG KANIN 

Al dette lækre, mørke kød er en god kilde af jern og vitamin B, og anden især er alle tider kilde af Omega-3 og 6. 

 

SØDE KARTOFLER 

En fantastisk, letfordøjelig kilde af langsomt frigivet energi, rig på antioxidanter og en alle tiders kilde af 

opløselige fibre. 

MORGENFRUE, TRANEBÆR AND KAMILLE 

Morgenfrue styrker immunforsvaret, og tranebær er rig på vitamin C. 

TANG 

Tang udgør en naturlig og værdifuld kilde af mineraler, der indeholder jod til at støtte skjoldbruskirtlens funktion 

og kontrollere stofskiftet. 

 

HVORFOR VÆLGE KORNFRIT? 

Korntyper så som majs, hvede og byg er blevet sat i forbindelse 

med hundeallergier med symptomer fra alt som dårlig mave og 

irriteret, tør hud. Selv hvis din hund ikke har allergi, har disse 

kornsorter så godt som ingen ernæringsmæssig værdi, men 

findes alligevel i størstedelen af hundefoder. 

Hver eneste ingrediens i Canagan er blevet nøje udvalgt for at 

give din hund den bedst mulige ernæring. 

Hunde, som alle kødædere, er biologisk ude af stand til fuldt ud 

at fordøje kortsorter som majs, hvede og byg. Det er, fordi de 

ikke har enzymet amylase i deres spyt, hvilket bidrager til at 

nedbryde disse stivelseholdige kulhydrater. 

Vi har fjernet alle typer korn fra vores opskrifter for at skabe et 

foder, der er fuldt ud ernæringsmæssigt tilgængeligt 

  

http://canagan.dk/game.html
http://canagan.dk/ingredient.html#sweetpotato
http://canagan.dk/botanicals.html
http://canagan.dk/ingredient.html#seaweed

