KWALITEITSSNACKS VOOR
HONDEN UIT SCANDINAVIË

KAUWSNACKS VAN ELANDHUID – DE ALLERLEKKERSTE!
Vroeg in de morgen zijn we op pad, op zoek naar verse
elandsporen langs de rand van het bos. Onze hond, die voor
deze gelegenheid is voorzien van een GPS band, volgt al snel
het spoor van een grote mannetjeseland, het pijnboombos in.
Spoedig horen we het enthousiaste en energieke geblaf van
de hond tussen de bomen door op ons af komen. We laten de
hond even een tijdje alleen met de eland, zodat de ‘koning van
het woud’ uit het hoge noorden gewend raakt aan het geblaf
en wij zodoende het reusachtige dier ongemerkt kunnen benaderen. We komen uit bij een open plek en we zien de hond in
de verte druk rondjes draaien om de met rijp bedekte planten
aan de rand van de open plek, terwijl hij wild en luid blaft
naar een donkere gedaante, die tussen de bomen staat. Het is

nog donker, dus we besluiten om te wachten totdat het lichter
wordt. Het is grappig om te zien hoe de levendige, slimme
hond omgaat met het grote dier, dat steeds beter te zien is.
Maar we blijven muisstil. Dan halen we voorzichtig de trekker
over, en vellen het dier met een enkel schot. Deze manier van
jagen stelt zowel de vaardigheden van de hond als van de
jager op de proef. De eland is een van de meest gewilde doelen
voor jager en hond in Scandinavië. De jacht op elanden is er
tegelijkertijd essentieel in het kader van goed faunabeheer: het
op het juiste peil houden van de wildstand.
Om onze hond een passende beloning te geven voor zijn prima
prestaties bij de jacht, ontwikkelden wij bij Aristo een heerlijke
kauwsnack van echte elandenhuid. Kluiven van elandenhuid

Alces alces (Latijn voor ’eland’)

• Lengte max. 3 m

• Gewicht max. 700 kg

• Spanwijdte horens max. 1,2 m

• Hoogte max. 2,5 m

• Snelheid max. 56 km/u
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zijn kwalitatief het allerbeste van wat er qua gedroogde
hondensnacks verkrijgbaar is; ze zijn lekker, puur natuur
en authentiek. De smaak van deze kluif komt van de spar,
de berk en wilde grassoorten, waarmee de eland zich voedt.
De zuiverheid van het product komt niet alleen door de traditionele wijze van produceren, maar ook van het natuurlijke
voedingspatroon van de eland, niet beïnvloed door voeding
afkomstig van mensen. Producten afkomstig van dieren die in
het wild leven zoals de eland zijn geschikt voor alle honden,
ook als ze een allergie hebben. Elanden, in groten getale vrij
levend in de bossen van Scandinavië, verrijken op deze manier
het dagelijks leven van uw hond in de vorm van een kluif
– en wat voor één!

LICHTE EN HEERLIJKE KLUIF
RAUH! WILD LINE
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– Een verrukkelijke delicatesse, zó uit de natuur!

De producten van de RAUH! Wild Line zijn gemaakt van de huid van échte elanden, waarbij voor het drogen gebruik wordt
gemaakt van een authentiek proces, zónder dat er sprake is van kunstmatige/chemische toevoegingen. De producten zijn volledig
vrij van bacteriën en geschikt voor elke hond, ongeacht de grootte en de leeftijd.
Kluiven die gemaakt worden van elandenhuid zijn bijzonder duurzaam en lekker. Voor de productie ervan wordt de complete huid
van de eland gebruikt, inclusief het beste gedeelte, namelijk de opperhuid. U geeft uw hond hiermee een uniek natuurproduct,
dat langdurig kauwplezier garandeert, ook als het dier last heeft van een allergie of voedselintolerantie. Genieten van de natuur
kan uw hond nu zowel buiten als binnen!

WILD LINE – ELAND

MOOSE Extra Large 1 stuk

VOEDINGSWAARDE | Ruw eiwit 87,7% | Ruw vet 2,1% | Vocht 6,2%

MOOSE Large 1 stuk

MOOSE Medium 1 stuk

BESCHIKBAAR IN DE VOLGENDE VARIATIES:

MOOSE Small 1 stuk

MOOSE Extra Small 1 stuk

MOOSE Chips 2 stuks

• Gemaakt van elandenhuid, zonder toevoegingen, en gedroogd volgens een authentiek proces • Bacterievrij • Veilig in gebruik
• Verwijdert tandplak • Een lekkere traktatie voor uw hond • Vetarm, bevat weinig calorieën • Voorkomt ontsteking van het tandvlees
• Ook geschikt voor honden met een allergie.
EEN 100% NATUURPRODUCT, DAT GÉÉN TOEVOEGINGEN BEVAT. HET ENIGE KAUWPRODUCT VOOR HONDEN UIT SCANDINAVIË!
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