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Käyttötarkoitus
Jahti&Vahti Kana ja Riisi -kuivamuona 
on erityisen laadukas vehnätön täysravin-
to, joka sisältää kaikki koirasi tarvitsemat 
ravintoaineet tasapainoisessa suhteessa.   
Jahti&Vahti Kana ja Riisi -kuivamuona 
koostuu laadultaan erinomaisista valkuais- 
ja energiaraaka-aineista sekä terveellisistä 
kuiduista, jotka ylläpitävät lemmikkisi hy-
vinvointia. Liha on siipikarjan lihaa, joten 
rasva on  hyvin imeytyvää siipikarjan ras-
vaa. Kokonaisuuden täydentää hyvin sula-
va riisi. Kana ja Riisi sopii kaikille koirille, 
myös herkkävatsaisille.  Premium-luokan 
koiranruuan resepti on suunnitteltu  herk-
kiä koiria ajatellen. Kana ja Riisi sopii myös 
nuorien kasvavien koirien täysravinnoksi.

Edut
Lihapitoisuus on peräti 36,5 % 
Valkuaispitoisuus on 25 %
Rasvapitoisuus on 13 %
Liha on laadukasta ja sulavaa siipikarjan 
lihaa, rasva hyvin imeytyvää siipikarjan 
rasvaa.

Kana ja Riisi on vehnätön ja soijaton ruo-
ka, joka ei sisällä säilöntäaineita eikä aro-
mi- tai väriaineita.

Käyttöohje
Tarjoile Jahti&Vahti Kana ja Riisi- täysra-
vinto kuivana tai vedellä kostutettuna. Pidä 
raikasta vettä koiran saatavilla. Päivittäinen 
annos riippuu koiran iästä, koosta, rodusta 
ja aktiivisuudesta. Tarkemmat käyttösuo-
situkset on painettu ruokapakkaukseen. 
Litrapaino on noin 400 g.

Keskeiset ravintoaineet
Raakavalkuainen ............................... 25 % ka
Raakarasva ...................................................  13 %
Raakakuitu .................................................  2,5 %
Hehkutusjäännös ...................................  7,0 %
Muuntokelp. energia.............  15,6 MJ/kg
Kalsium.........................................................  1,4 %
Fosfori ............................................................  1,0 %
Natrium .................................................  0,4 g/kg
Magnesium ......................................  0,11 g/kg
Seleeni................................................. 0,2 mg/kg
Kupari .................................................  12 mg/kg
Seleeni.............................................  0,25 mg/kg

Rauta ................................................. 200 mg/kg
Mangaani ..........................................  16 mg/kg
Sinkki ................................................. 160 mg/kg
Jodi .............................................................2 mg/kg
Niasiini ...............................................  60 mg/kg
Biotiini ............................................650 mcg/kg
A-vitamiini ................................13 000 ky/kg
D-vitamiini .................................  1 300 ky/kg
E-vitamiini   ..................................  150 mg/kg
B1-vitamiini  .................................... 10 mg/kg
B2- vitamiini  ................................... 15 mg/kg
B6-vitamiini  .................................... 15 mg/kg
B12-vitamiini ............................... 70 mcg/kg

Keskeiset valmistusaineet
Siipikarjanlihajauho (kananliha), maissi-
jauho, maissi, siipikarjan rasva (kananras-
va) riisi, juurikasleike.

Tuotekoodi  ......................SF4474, SF4490
Lavakoko ........................  315 kg (15 kg ) ja 
 264 kg  (4 kg)
Ominaispaino .....................   n. 400 g / litra
Pakkauskoko .............................  15 kg ja 4 kg
Olomuoto ........................................................Rae
Kosteus ................................................................9%

Jahti&Vahti Kana ja Riisi 15 kg

Jahti&Vahti Kana ja Riisi on premium-luokan koiranruoka herkkävatsaisille koirille.
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