
Så 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 års-
tider og forbliver derfor velsmagende 
året rundt. Fiskeolie er en fast ingrediens 
i maden. Olien er udvundet af fisk fan-
get i de danske 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 opskrif-
terne, 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 ildsjæle, dygtige 
fagfolk og specialister. De sørger for, at 
maden til din hund og kat bliver udviklet 
og tilberedt efter alle kunstens regler, så 
den smager, dufter og knaser godt. 

Velbekomme til hele familien.

Kingsmoor er sund dansk mad til din hund og kat

KORNFRI og GLUTENFRI

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 
hundens og kattens velbefindende. 
I hundemaden er din hund altid godt
dækket ind med et højt indhold af de fe-
de 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 fantastisk 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 Kings-
moor sætter en stor ære i, at produkti-
onen foregår i Danmark, og at der bru-
ges lokale eller regionale råvarer. Det er 
din sikkerhed for en høj kvalitetskontrol.

Kornfri opskrifter fra Kingsmoor

Pure HEST/Opskrift                                                          
Hest, kartoffel, ærter, hestebønner, raps-
olie, fisk, æg, roetrævler, hørfrø, ølgær, 
gulerødder, cikorierod, mineralstoffer, 
tang, hyben, æble, rabarber, brændenæl-
de, pebermynte, hvidløg, lakridsrod, bur-
resnerre, lucerneurt, peberrod, mælke-
bøtte med rod, kamille, hvidtjørn og 
anis.

Protein 28,5% · Fedt 17% 
KJ (ME/kg) 15.040 
Kcal (ME/kg) 3.600

• Velsmagende lokale 
 råvarer – anbefales 
 til kræsne hunde
•  Præbiotiske rodfrugter 
 - velfungerende mave
• Ekstra B-vitaminer 
 - blank pels og sund hud
  
  

Pure AND/Opskrift                                                          
And, kartoffel, ærter, hestebønner, ani-
malsk fedt (and), fisk, hørfrø, roetrævler, 
æg, rapsolie, ølgær, cikorierod, rapsolie, 
gulerødder, mineralstoffer, tang, hyben, 
æble, rabarber, brændenælde, peber-
mynte, hvidløg, lakridsrod, burresnerre, 
lucerneurt, peberrod, mælkebøtte med 
rod, kamille, hvidtjørn og anis.

Protein 28% · Fedt 16%
 KJ (ME/kg) 14.981
 Kcal (ME/kg) 3.583

• Konservering af 
 naturlig oprindelse 
 - sund hele livet
•  Ekstra A-vitaminer 
 - øjne og immunforsvar
• Præbiotiske rodfrugter
  - velfungerende mave
  
 

- sund dansk mad til din hund og kat.
 Tilberedt med hjerte og passion.

Kingsmoor A/S · Baldersvej 10
8850 Bjerringbro

Tlf. 8750 0266 · post@kingsmoor.dk

Få inspiration og gode råd på
www.kingsmoor.dk eller       /kingsmoor  

Lækkert og nærende...



Kingsmoor fås 
både til hvalpe 
og voksne hunde.

- en smagsoplevelse året rundt

Hjertet på det rette sted: 
Bent Ransborg er manden bag 
Kingsmoor. Han fik ideen til at 
la-ve 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 opskrift-
er til katte også, så Kingsmoor 
nu tilbyder sund mad til både 
hunde og katte.

Pure LET/Opskrift
Kylling, kartoffel, ærter, hestebønner, fisk, 
hørfrø, roetrævler, rapsolie, mineralstof-
fer, ølgær, æg, cikorierod, gulerødder, 
grønlæbet musling, kyllingebrusk, tang, 
hyben, æble, rabarber, brændenælde, pe-
bermynte, hvidløg, lakridsrod, burresner-
re, lucerneurt, peberrod, mælkebøtte 
med rod, kamille, hvidtjørn og anis.

Protein 32% · Fedt 11%
KJ (ME/kg) 14.887 
Kcal (ME/kg) 3.560

•  Ekstra kostfibre 
  - god fordøjelse 
  og  mæthed 
•  Lavt indhold af 
  fedt - vægtkontrol
•  Ekstra proteiner 
  - bevarer muskler

Pure SENIOR/Opskrift
Kylling, kartoffel, ærter, fisk, hørfrø, roe-
trævler, hestebønner, animalsk fedt (kyl-
ling), ølgær, æg, rapsolie, mineralstoffer, 
cikorierod, gulerødder, grønlæbet mus-
ling, kyllingebrusk, tang, hyben, æble, ra-
barber, brændenælde, pebermynte, hvid-
løg, lakridsrod, burresnerre, lucerneurt, 
peberrod, mælkebøtte med rod, kamille, 
hvidtjørn og anis.

Protein 30% · Fedt 13%
KJ (ME/kg) 15.525 
Kcal (ME/kg) 3.713

• Ekstra fiskeolie
  - mobilitet
• Lavt indhold af fedt 
  - vægtkontrol
• Kylling og fisk 
  - let fordøjelig

Pure SPORT/Opskrift
Kylling, ærter, kartoffel, animalsk fedt 
(kylling), fisk, roetrævler, hørfrø, vegeta-
bilsk olie, cikorierod, æg, ølgær, gulerød-
der, mineralstoffer, tang, hyben, æble, 
burresnerre, blåbær, rabarber, birkebark, 
lucerneurt, brændenælde, mælkebøtte 
med rod, kamille, hvidtjørn, enebær, 
valnød og anis.

Protein 26% · Fedt 23%
KJ (ME/kg) 17.897 
Kcal (ME/kg) 4.280

• Ekstra kalorier 
 - høj og langstrakt
 ydeevne
• Brusk og skaldyr 
 - ledsupport
• Ekstra fiskeolie 
 - mobilitet

Pure KYLLING/Opskrift                                                          
Kylling, ærter, kartoffel, hørfrø, roetræv
ler, animalsk fedt (kylling), fisk, rapsolie,
mineralstoffer, cikorierod, æg, ølgær, gu-
lerødder, tang, hyben, æble, burresnerre, 
blåbær, rabarber, birkebark, lucerneurt, 
brændenælde, mælkebøtte med rod, ka-
mille, hvidtjørn, enebær, valnød og anis.

Protein 25% · Fedt 14,5%
KJ (ME/kg) 15.985 
Kcal (ME/kg) 3.823

• Kylling og fisk 
 – let fordøjelig
• Ekstra A-vitaminer 
 - øjne og immun-
 forsvar
• Ekstra B-vitaminer
  - blank pels og
 sund hud
 
 
 

 

Pure HAVFISK/Opskrift
Fisk, ærter, hestebønner, kartoffel, raps-
olie, roetrævler, æg, hørfrø, mineralstof-
fer, ølgær, cikorierod, gulerødder, krill, 
grønlæbet musling, tang, hyben, æble, 
burresnerre, blåbær, rabarber, birkebark, 
lucerneurt, brændenælde, mælkebøtte 
med rod, kamille, hvidtjørn, enebær, val-
nød og anis.

Protein 27% · Fedt 16%
KJ (ME/kg) 16.006 
Kcal (ME/kg) 3.828

• Fisk som singleprotein
 – allergivenlig
• XXL indhold af Omega 3
 - 50 % mere fiskeolie
• Danske fisk 
 - friske og uden 
 tungmetaller 
 
 

 
 
 

 

Pure LAM/Opskrift                                                         
Lam, kartoffel, ærter, hestebønner, raps-
olie, fisk, hørfrø, roetrævler, gulerødder, ci-
korierod, ølgær, æg, mineralstoffer, tang,
hyben, æble, rabarber, brændenælde, pe-
bermynte, hvidløg, lakridsrod, burresner-
re, lucerneurt, peberrod, mælkebøtte 
med rod, kamille, hvidtjørn og anis.

Protein 25% · Fedt 16% 
KJ (ME/kg) 14.760 
Kcal (ME/kg) 3.530

• Vitaminrig – vitalitet
• Præbiotiske
 rodfrugter 
 - velfungerende mave
• Sunde planter
 - stærkt immunforsvar
 

 
 
 

 

Pure HVALP/Opskrift
(små racer). 
Kalkun, ærter, kartoffel, animalsk fedt (kylling), hør-
frø, fisk, roetrævler, cikorierod, ølgær, rapsolie, æg, 
gulerødder, mineralstoffer, tang, hyben, æble, rabar-
ber, brændenælde, pebermynte, hvidløg, lakrids-
rod, burresnerre, lucerneurt, peberrod, mælkebøt-
te med rod, kamille, hvidtjørn og anis.

Protein 30% · Fedt 17%
KJ (ME/kg) 16.581 · Kcal (ME/kg) 3.965

•  Danske fisk - friske og uden tungmetaller
•  Små brikker - nemme at tygge
• Tilpasset opskrift – balanceret vækst

Pure HVALP/Opskrift 
(mellem- og store racer).
Kylling, kartoffel, ærter, fisk, animalsk fedt (kyl-
ling), hørfrø, roetrævler, rapsolie, mineralstoffer, 
ølgær, æg, lupin, cikorierod, gulerødder, lucerne, 
tang, hyben, æble, rabarber, brændenælde, pe-
bermynte, hvidløg, lakridsrod, burresnerre, lucer-
neurt, peberrod, mælkebøtte med rod, kamille, 
hvidtjørn og anis.

Protein 32% · Fedt 14%
KJ (ME/kg) 16.027 · Kcal (ME/kg) 3.833

•  Brusk og skaldyr – ledsupport
•  Tilpasset opskrift – balanceret vækst
•  Balanceret kalcium / fosfor forhold 
 - knoglestruktur


