
 

 

Det är lämpligt att ge din valp ett anpassat valpfoder. Dessa innehåller alla de 

näringsämnen som en valp behöver med ett närings- och energiinnehåll för växande 

hundar. Våra valpfoder är väl sammansatta helfoder med alla de näringsämnen en 

valp behöver med ett närings- och energiinnehåll för växande hundar. Detta 

eftersom en för snabb tillväxt kan skada hundens skelett. Vi försöker även använda 

svenska råvaror i den utsträckning som är möjlig. Tycker din valp inte om vårt foder 

har vi även en smakgaranti.  

 

Den första tiden bör du ge valpen uppblött foder på regelbundna tider. Lämpligt är 3-

4 gånger/dygn de första 6 månaderna. Därefter kan du övergå till 2 gånger/dygn. Tänk 

på att doseringstabellen enbart är en vägledning – väg och känn alltid på valpen. Det 

är viktigt att hålla valpen slank under tillväxten för att inte orsaka skador på skelett. 

Du kan byta till ett vuxenfoder när hunden är cirka 12 månader gammal. 

Övergångstiden till ett nytt foder är cirka 1-2 veckor. Blanda successivt i större andel 

av det nya fodret. 

 

Ge inte hunden mycket matrester – detta kan orsaka bristsjukdomar. Ett helfoder ser 

till att hunden får i sig allt den behöver.  

 

Vått eller torrt foder? Det finns olika fördelar med att ge vått eller torrt foder. Ett 

våtfoder är ofta mer smakligt och förser hunden med vätska. Ett torrfoder har en 

längre hållbarhet och är bra för hundens tandhälsa.  

 

Vad är annorlunda med ett valpfoder? 

- Ett valpfoder innehåller ungefär dubbelt så mycket energi som ett vuxenfoder. 

Upp till cirka 3 månaders ålder behöver valpen mer än dubbelt så mycket energi 

som en vuxen hund med samma vikt. Därefter har de ett ökat behov av energi 

fram tills de är 1-2 år gamla.  

- Det har en anpassad mängd näringsämnen för valpens växande skelett, leder och 

muskler.  

- Det ska vara lättsmält för att valpen ska kunna ta upp näringen.  

- Fodret bör vara i lagom stora foderbitar.  

- Fram tills 9 månader växer hunden fortfarande väldigt snabbt – då är det extra 

viktigt med ett balanserat innehåll av mineraler och energi. När valpen blir runt 1 

år klarar den själv av att reglera eventuellt överskott av kalcium.  

 


