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RAUH WILD LINE
– ekologisk delikatess direkt från naturen!
RAUH Wild Line -seriens produkter tillverkas av äkta älgskinn med
en traditionell torkningsmetod utan konstgjorda tillsatsämnen.
Produkterna är helt allergifria och lämpar sig för alla hundar
oberoende av ålder och storlek.
Tuggbenen som är framställda av älgskinn är ytterst hållbara och
välsmakande. För att tillverka dem används hela älgskinnet, inklusive
skinnets bästa del, dvs. narvskinnet. På så sätt kan vi erbjuda din hund
en unik, speciellt hållbar och allergifri njutning av en äkta naturprodukt.
Det näst bästa sättet att njuta av naturen, efter friluftsliv!

Wild Line – Moose

MOOSE SNACK

Världens enda älgtuggben, även för allergiska hundar. Mycket hållbart.
Tillverkat av älgskinn och torkat enligt traditionella metoder, utan tillsatsämnen.
NÄRINGSINNEHÅLL | Råprotein 87,7% | Råfett 2,1% | Fukt 6,2%
MOOSE File 100 g

FINNS I FÖLJANDE STORLEKAR

MOOSE Extra Large 1 pc

MOOSE Medium 1 pc

MOOSE Large 1 pc

MOOSE Small 1 pc

MOOSE Chips 2 pcs

Cow LINE
Det enda riktiga nordiska tuggbenet. Tillverkat av nötdjursskinn och torkat enligt traditionella metoder,
utan tillsatsämnen.
NÄRINGSINNEHÅLL | Råprotein 87,2 % | Råfett 1,6 % | Fukt 6,2 %
FINNS I FÖLJANDE STORLEKAR

COW Large 1 pc

COW Small 1 pc

COW Batong 2 pcs

COW Medium 1 pc

COW Energiepinne 4 pcs

COW Chips 3 pcs

SNACKS LINE
De bästa godbitarna tillverkas endast av de bästa råvarorna! Det finns öron, knorrar, trynen, lungor,
halsar och till och med hjärtan! Framställda enligt en traditionell torkningsmetod, utan tillsatsämnen!
NÄRINGSINNEHÅLL: Se förpackningen

RAUH Grisöron 130 g/ 280 g

RAUH Grisnorrar 90 g

RAUH Gristryne 120 g

RAUH Stimlor 75 g
FÖR KATTEN

RAUH Muskelmagar 120 g

RAUH Kalkonhalsar 150 g

RAUH Hönshalsar 105 g

RAUH Lunga & Hjärta 90 g
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ÄLGSKANSVÄRT – TUGGBEN AV ÄLG
”Tidigt på morgonen är vi ute och söker efter färska
älgspår längs en skogsväg. Vår hund, för dagen försedd
med GPS-halsband, följer spåren efter en stor älgtjur
in i tallskogen. Snart skallar älghundens entusiastiska
och energiska älgskall genom skogen. Vi låter hunden
arbeta med älgen ett tag så att den nordiska skogens
konung får lugna sig till ståndskall och vi obemärkt kan
närma oss detta massiva djur. Vi anländer till en liten
avverkad glänta och ser bland de frosttäckta plantorna
på andra sidan gläntan hur hunden snurrar och flänger
omkring, vilt skällande på en mörk figur. Det är ännu
inte ljust så vi bestämmer oss för att vänta ett slag
tills det dagats. Det är glädjande att se den spänstiga
och dugliga hunden, hur energiskt och skickligt den
hanterar det stora djuret. Ett skott och så fäller vi vårt
byte. Det här är ett krävande jaktsätt som ställer både
hundens och jägarens jaktkunnande på prov. Att fälla
en älg efter skall är det mest önskvärda bytet för både
älgjägaren och hunden.”

”För att kunna belöna hunden längre för den här fantastiska prestationen har vi på Aristo Oy utvecklat ett
tuggben av äkta älgskinn. På grund av smak, renhet och
ursprung hör tuggben av älg till den absoluta toppen vad
beträffar torkade läckerheter för hundar. Tuggbenet får
sin smak av granris, björkkvistar och vildgräs. Renheten
beror inte bara på tillverkningsteknik utan även på att
tuggbenet är en äkta naturprodukt som människan inte
har blandat sig i genom utfodring. Produkter framställda
av vilda djur passar för alla hundar, till och med om de är
allergiska. Det fria viltet i de nordiska skogarna berikar
din hunds vardag i form av ett läckert tuggben.
Tuggben i älgskinn är mycket hållbara och delikata.
Vi använder hela älgskinnet vid tillverkningen, inklusive
skinnets bästa del, ytskinnet. På så sätt kan vi erbjuda din
hund en unik, mycket hållbar och allergifri njutning med
en äkta naturprodukt. Det näst bästa sättet att njuta av
naturen, efter friluftsaktiviteter!

Alces alces
(the latine “name” of the Moose)
• Weight Max 700 Kg
• Height Max 2,5 m
• Length Max 3 m
• Horns Max 1,2 m
• Speed Max 56 Km/h
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