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Käyttötarkoitus
Jahti&Vahti Energia -täysravinto on suun-
niteltu paljon liikkuville koirille, jotka 
tarvitsevat lihaisaa energiaa. Jahti&Vahti 
Energia on kuivamuona, joka sisältää tasa-
painoisessa suhteessa kaikki koirasi tarvit-
semat ravintoaineet, vitamiinit ja kivennäi-
set hyvin sulavassa muodossa. Laadukas 
porsaanliha ja siipikarjan rasva imeytyvät 
hyvin ja sulavat ilman ruuansulatusongel-
mia. Juurikaskuitu on tarpeellisten sulavi-
en kuitujen lähde. 
Esimerkiksi metsästyskoirat, vetokoirat ja 
paljon työskentelevät urheilukoirat saavat 
Energiasta kaikki tarvitsemansa ravintoai-
neet. Runsas lihamäärä (32 %) varmistaa 
hyvin imeytyvän, luonnollisen valkuaisen 
saannin.  Jahti&Vahti Energian valmistuk-
sessa ei käytetä vehnää eikä soijaa.

Edut
Jahti&Vahti Energia -ruuan resepti on 
suunniteltu aktiivisille ja paljon liikkuville 
koirille.
Lihaa on runsaasti, peräti 32 %. Liha on 
hyvin sulavaa laadukasta siipikarjanlihaa ja 
porsaanlihaa.

Rasva on hyvin imeytyvää siipikarjan ras-
vaa. Valmistuksessa ei ole käytetty lainkaan 
vehnää eikä soijaa vaan hyvin sulavia mais-
sia ja riisiä.

Raakavalkuaista 25 %
Raakarasvaa 17 %
Ei säilöntäaineita, väri- tai aromiaineita

Käyttöohje
Tarjoile Jahti&Vahti Energia -täysravinto 
kuivana tai vedellä kostutettuna. Pidä rai-
kasta vettä koiran saatavilla. Päivittäinen 
annos riippuu koiran iästä, koosta, rodusta 
ja aktiivisuudesta. Tarkemmat käyttösuo-
situkset on painettu ruokapakkaukseen. 
Litrapaino on n. 420 g.

Keskeiset ravintoaineet
Raakavalkuainen ............................... 25 % ka
Raakarasva .................................................... 17 %
Raakakuitu .................................................  2,5 %
Hehkutusjäännös .................................... 7,0 %
Muuntokelp. energia.............. 16,2 MJ/kg
Kalsium.......................................................... 1,3 %
Fosfori ............................................................. 1,0 %
Lysiini .............................................................. 1,3 %
Kalium ......................................................... 0,44 %

Metioniini .................................................... 0,5 %
Natrium .................................................. 0,5 g/kg
Magnesium ......................................  0,12 g/kg
Seleeni.............................................. 0,22 mg/kg
Kupari .................................................. 12 mg/kg
Rauta ................................................. 160 mg/kg
Sinkki ................................................  140 mg/kg
Mangaani ........................................... 14 mg/kg
Jodi ..................................................... 1,75 mg/kg
Niasiini ................................................ 70 mg/kg
Biotiini ............................................800 mcg/kg
A-vitamiini ................................  15000 ky/kg
D-vitamiini ................................... 1500 ky/kg
E-vitamiini ..................................... 110 mg/kg
B1-vitamiini ..................................... 10 mg/kg
B2-vitamiini ..................................... 15 mg/kg
B6-vitamiini ..................................... 15 mg/kg
B12-vitamiini ................................90 mcg/kg

Keskeiset valmistusaineet
Siipikarjanlihajauho (kananliha), ohra, 
maissijauho,maissi, eläinrasva, riisi.
Tuotekoodi .........................................   SF4472
Lavakoko ..................................................  315 kg
Ominaispaino ......................  n. 420 g / litra
Pakkauskoko .............................................  15 kg
Olomuoto ....................................................... Rae
Kosteus ................................................................9%

Jahti&Vahti Energia 15 kg

Jahti&Vahti Energia on täysravinto kaikille aktiivisille, paljon liikkuville koirille.
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LIHAA


