Ordliste
ANTIOXIDANTER – blandinger, som søger efter eller ”opsuger” de frie radikaler i hundens krop for således
at undgå oxidativ stress. Heldigvis er en af de vigtigste kilder til naturlige antioxidanter de næringsstoffer,
som kommer direkte fra foderet såsom E-vitamin, C-vitamin, karotenoider (de farvestoffer, som findes i
mange frugter og grønsager) og urteekstrakter, f.eks. rosmarin.
Chudleys bruger naturlige antioxidanter til gode for dyret i form af E-vitamin (blandet tocoferol), C-vitamin
og rosmarinekstrakt, plus QLC, en unik patenteret antioxidantpakke.
RÅASKE – dette er grundlæggende mineraler og sporstoffer, som findes i foderet.
CARNITIN – L-carnitin er en vitaminlignende bestanddel, som er en naturlig bestanddel i cellerne, og som
spiller en rolle i energiforsyningen og kontrol af fedtmassen, vigtig for arbejdshunde og hunde på diæt.
EU-GODKENDT – et ord fastlagt i fødevarelovgivningen, som skal bruges til at indikere, at der er
tilsætningsstoffer i foderet; også naturlige antioxidanter godkendes ud fra et sikkerheds-, virkekrafts- og
kvalitetsmæssigt synspunkt.
Det er derfor, at vi på varedeklarationen på vores pakninger skriver ”med EU-godkendte antioxidanter:
blandet tokoferol, vitamin C og rosmarinekstrakt.”
EKSTRUDERING/EKSTRUDERET – en fremstillingsproces, som nedbryder stivelsen, så den bliver lettere at fordøje, den udvikler smagen og fremmer udformningen af de interessante og gavnlige former, der
findes i Chudleys produkter.
FARVE- OG TILSÆTNINGSSTOFFER – der findes en streng europæisk lov, som regulerer anvendelsen
af farve- og tilsætningsstoffer. Det er kun de stoffer, som skønnes sikre, det er tilladt at bruge, og de forsynes med et E-nummer for at indikere en sådan status. Alt, hvad der bruges, skal deklareres på bagsiden
af pakken, så hvis de ikke findes her, så bruger vi dem ikke. Kun en eller to af vores müslifoderblandinger
i Chudleys-sortimentet indeholder farver, og brugen heraf fremgår tydeligt af pakken.
TRÆSTOF – ustivet kulhydrat i foderet. Træstof spiller mange roller lige fra forbedring af afføringens konsistens og opretholdelse af tarmfunktionen til opretholdelse af et sundt immunforsvar.
GLUTENFRI – med dette ord mener vi hvedeglutenfri, og alt foder, som siges at være glutenfri, indeholder
ikke den gruppe af cornflakesRåproteiner (prolaminer) i hvede, som forbindes med allergiske reaktioner.
GRØNLÆBET MUSLING – en god næringskilde til leddene.
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URTER – urter var en meget stor naturlig del af hundens foder, inden mennesket tog den til sig, og i dag
hjælper de til med at forbedre den overordnede balance i kosten.
KØDMEL – dette håndteres ikke friskt på vores lokalitet; i stedet køber vi kød, som er tørret, hvorefter vi
kværner det til mel, så det er lettere at bruge. Derfor er kødmel blot et ord til beskrivelse af den form kødet
har, når det kommer i Chudleys foder.
OLIER – olier giver smag og vigtige fedtsyrer til vedligeholdelse af hud og pels samt bekæmpelse af
betændelsestilstande. Olie er også den foretrukne energikilde for hunde, og vi bruger en blanding af
kyllinge-, raps- og lakseolie for at få den helt rigtig blanding til din hund.
OMEGA 3 & 6 – dette er en videnskabelig beskrivelse af visse fedtsyrer. De består af en serie kulstofatomer, og den måde, hvorpå de er sat sammen, bestemmer, om de er af omega 3 eller 6. Omega 3
fedtsyrer, er fordelagtige for udviklingen af nervevævet og dæmper betændelsestilstande. Dette gør dem
fordelagtige i hundens adfærd samt for hud og pels.
ÅBNE DEKLARATIONER – loven tillader brug af kategorier, når man lister ingredienser i foder, f.eks.
cornflakes, kød- animalske produkter. Vi erkender, at disse deklarationer ikke er så informative, som de
kunne være, og derfor er vi begyndt at liste alle ingredienser i nedadgående retning efter vægt.
MAJSGLUTEN – navnet på et raffineret majsRåprotein, som supplerer Råproteiner fra kød. Det er ikke
alene nyttigt pga. dets Råproteinindhold, men også pga. dets gule indhold af carotenoider. Det indeholder
også vigtige aminosyrer, som er vigtige i forbindelse med opretholdelse af pelsen.
PREBIOTISKE STOFFER – ingredienser, som i stedet for at blive fordøjet af hunden, snarere transporteres til tyktarmen, hvor de agerer som base for den fordelagtige bakterier, som findes her. De hjælper til
med at opretholde en sund fordøjelse, forbedre næringsforsyning, støtter opretholdelsen af et sundt immunforsvar og kan forbedre afføringens konsistens samt det generelle helbred. FOS (fruktose-oligosakkarider) og MOS (mannan-oligosakkarider) er de prebiotiske stoffer, som findes i Chudleys.
Råprotein – dette er den byggesten af muskler, hormoner, hår, enzymer og mange andre aspekter af den
stofskifteproces, som gør den til en væsentlig del af din hunds kost.
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TAURIN – et aminosyrelignede stof, som findes i hjernen, hjertet og skeletmuskulaturen såvel som i galden. Den har mange roller i vækst, forplantning, nervemodulation, syn, hjertemuskelfunktion, immunforsvar og som antioxidant. Mens det som regel er syntetiseret i hunden, er der fundet fordele ved det som
supplement til kosten.
VITAMIN NIVEAUER – loven anfører kun behovet for at deklarere vitamin A, D og E, når de er tilsat. Men
da Chudleys foder er fuldt deklareret, indeholder det optimale mængder af alle andre vitaminer for præcis
det livsstadie, som foderet er henvendt til.
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