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Kornfri opskrifter fra Kingsmoor

- sund dansk mad til din hund og kat.
 Tilberedt med hjerte og passion.
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Få inspiration og gode råd
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eller       /kingsmoor  

Så er der serveretSå er der serveret

Din hund og kat får det bedste af årsti-
dens lokale råvarer, hvor den naturlige 
smag og farve er varierende. Maden skif-
ter farve og smag efter de forskellige 
årstider og forbliver derfor velsmagende 
året rundt.
Fiskeolie er en fast ingrediens i maden. 
Olien er udvundet af fisk fanget i de dan-
ske have. Det er fisk af høj kvalitet, uden 
tungmetaller og med en neutral duft – 
fordi fisken er frisk. Det er din sikkerhed 
for, at din hund og kat får ren fiskeolie.
Cikorierødder er en vigtig del af opskrift-
erne, for de indeholder præbiotika, som 
stimulerer væksten af de sunde mælke-
syrebakterier. Det optimerer mave- og 
tarmfunktionen, og når maven er i orden, 
trives din hund og kat bedst.
Kingsmoor består i dag af en række ild-
sjæle, dygtige fagfolk og specialister. De 
sørger for, at maden til din hund og kat 
bliver udviklet og tilberedt efter alle kun-
stens regler, så den smager, dufter og 
knaser godt.

 Velbekomme til hele familien.

Har du også hund? Så kan du købe
Kingsmoor Pure-serien til hunde hos alle 
førende forhandlere.

Kingsmoor er sund dansk mad til din hund og kat
Kingsmoor har udviklet ’Pure’, som er en 
serie kornfri produkter baseret på et væld 
af sæsonens gode råvarer. Pure er 100 % 
kornfri, uden konserveringsmidler og far-
vestoffer. Der er kræset om opskrifterne, 
som er nøje sammensat for at gavne hun-
dens og kattens velbefindende. I hunde-
maden er din hund altid godt dækket ind 
med et højt indhold af de fede fedtsyrer 
– og i kattemaden er der et meget højt 
indhold af kød. Du har måske bemærket, 
at der i alle opskrifter er mange sunde 
urter? De afgiver en delikat smag og fan-
tastisk duft til kødet, som din hund og 
kat ikke kan stå for. De fleste af urterne 
kan du selv finde vildtvoksende i den 
danske flora. De danske rødder stikker 
dybt, og Kingsmoor sætter en stor ære i, 
at produktionen foregår i Danmark, og at 
der bruges lokale eller regionale råvarer. 
Det er din sikkerhed for en høj kvalitets-
kontrol.

Hjertet på det rette sted: 
Bent Ransborg er manden bag Kingsmoor. Han fik ideen til at lave hundemad af den 
natur, vi og hundene færdes i, da hans egen hund fik problemer med hofterne og 
begyndte at æde planter og bark. Det var tilbage i 2005, og i 2013 har Bent udviklet 
lækre opskrifter til katte, så Kingsmoor nu tilbyder sund mad til både hunde og katte.

Kornfri opskrifter fra Kingsmoor



Kingsmoor 
Pure KAT 
tørfoder fås både 
til killinger og 
voksne katte.
De mange sunde urter i 
opskrifterne afgiver en 
delikat smag og fan-
tastisk duft til kødet, 
som din kat ikke kan 
stå for. Alle varianter tager højde for forebyggelse af blære-
sten og de har alle et højt naturligt indhold af taurin.

Lækkert og nærende... - en smagsoplevelse året rundt

Pure HAVFISK/Opskrift
 (til voksen kat af stor race)
En sund og delikat opskrift med bl.a. fisk, 
kartoffel, ærter, rapsolie, lakseolie, roe-
snitter, gulerødder, hørfrø, cikorieinulin,
brændenælde, burresnerre, tang, hyben, 
lucerneurt og baldrian.

Protein 31% · Fedt 18%
KJ (ME/100 g) 1.721
Kcal (ME/100 g) 411

•  Fisk – singleprotein - let fordøjelig
• Store piller – store munde
• Funktionelle fibre - ingen hårboller
• Koldpresset fiskeolie
  - sund hud og flot pels

Pure HAVFISK/Opskrift
 (til voksen neutraliseret kat)
En sund og delikat opskrift med bl.a. fisk,
kartoffel, ærter, rapsolie, lakseolie, roe-
snitter, gulerødder,  hørfrø, cikorieinulin, 
brændenælde, kamille, løvetand, lakrids-
rod og baldrian.

Protein 37% · Fedt 12%
KJ (ME/100 g) 1.497
Kcal (ME/100 g) 358

•  Fisk – singleprotein - let fordøjelig
•  83% protein - animalsk oprindelse
• Præbiotiske rodfrugter 
 - velfungerende mave
• Reduceret fedtindhold 
 - forebygger overvægt

Pure KYLLING/Opskrift
 (til killing)
En sund og delikat opskrift med bl.a. kyl-
ling, ærter, kartoffel, roesnitter, fersk kyl-
lingelever og -hjerter, fiskeolie, gulerød-
der, marine skaller, cikorierod, brænde-
nælde, tang, kamille, løvetand, lakridsrod 
og baldrian.

Protein 38% · Fedt 18,5% 
KJ (ME/100 g) 1.637 
Kcal (ME/100 g) 391

• Tilpasset forhold calcium/fosfor 
 - stærke tænder og knogler
•  90 % protein - animalsk oprindelse
• Brusk og skaldyr – ledsupport

Pure KYLLING/Opskrift
 (til voksen kat af stor race)
En sund og delikat opskrift med bl.a. kyl-
ling, kartoffel, ærter, rapsolie, fersk kyl-
lingelever og -hjerter, gulerødder, fiske-
olie, roesnitter, hørfrø, cikorierod, bræn-
denælde, burresnerre, tang, hyben, lucer-
neurt og baldrian.

Protein 31% · Fedt 20% 
KJ (ME/100 g) 1.645 
Kcal (ME/100 g) 393

• Brusk og skaldyr – ledsupport
•  Funktionelle fibre – ingen hårboller
• Store piller – store munde
• Koldpresset fiskeolie 
 - sund hud og flot pels

Pure KYLLING/Opskrift
 (til voksen neutraliseret kat)
En sund og delikat opskrift med bl.a.  kyl-
ling, kartoffel, ærter, ærteprotein, fersk 
kyllingelever og -hjerter, gulerødder, 
fiskeolie, hørfrø, roesnitter, cikorierod, 
brændenælde, tang, kamille, løvetand, 
lakridsrod og baldrian.

Protein 37% · Fedt 12% 
KJ (ME/100 g) 1.512 
Kcal (ME/100 g) 361

•  Kylling og fisk – let fordøjelig
•  90 % protein – animalsk oprindelse
• Præbiotiske rodfrugter 
 – velfungerende mave

• Reduceret fedtindhold 
 - forebygger overvægt

Kingsmoor 
Pure KAT 
tørfoder fås både 
til killinger og 
voksne katte.
De mange sunde urter i 
opskrifterne afgiver en 
delikat smag og fan-
tastisk duft til kødet, 
som din kat ikke kan 
stå for. Alle varianter tager højde for forebyggelse af blære-
sten og de har alle et højt naturligt indhold af taurin.


