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Kvalitets-foder  
til et langt og sundt liv 
for din hund



      

I 1985 satte erfarne hundesports-entusiaster og to dyrlæger 
sig sammen for at udvikle et hundefoder. Årsagen var resul-
tatet af uvildige undersøgelser af hundefoder på det danske 
marked. Analyser der påviste, at indholdet i mange produk-
ter ikke svarede til deklarationerne. Som opdrætter var det 
derfor utilfredsstillende ikke at vide sig sikker på indholdet 
af foderet, som hundene fik at spise. Det undrede også, at 
de fleste produkter var udenlandske, når vi i Danmark har et 
landbrug og et fiskeri, der kan levere nogle af verdens bed-
ste råvarer. 15 år er gået med ændringer, justeringer og nye 
produktionsmetoder. I år 2000 blev UniQ-serien udviklet.
Siden har vi igennem alle årene med fokus på hundens 
sundhedstilstand kontinuerligt udviklet og forbedret fodret.
UniQ Food er et 100 % dansk firma, der kun sælger dansk 
produceret foder efter egne opskrifter. Firmaet ligger i 
Grindsted cirka 10 km vest for Billund. Vi er i dag 5 ansatte 
til at servicere vores kunder i Danmark og de cirka 15 andre 
europæiske lande, vi eksporterer til. 

Velkommen 
til UniQ

Glutenfri kvalitets-fuldfoder 
til voksne hunde
Et glutenfrit produkt til den voksne hund, som har brug for 
lidt ekstra, eller som reagerer over for gluten.
UniQ Active er et fuldfoder, der indeholder alle de nødven-
dige næringsstoffer, som din hund har brug for. Er din hund 
blandt de cirka 2 %, der er allergisk overfor gluten, eller 
ønsker du, at din hund skal have en stærk glutenreduceret 
kost, har vi udviklet UniQ Active, der samtidig lever op til 
UniQs standard om, at et foder skal være bredt sammensat. 
Vi har lagt vægt på at anvende råvarer, der frigiver energien 
over længere tid. og Active kan dermed også bruges, hvis 
din hund skal yde ekstra. UniQ Active leveres altid frisk.
Energien i foderet kommer primært fra højt omsættelige 
proteiner og fedt – blandt andet kylling og kyllingeprodukter, 
majs, animalsk fedtstof, ærter, fisk og fiskeolie, roefibre, kar-
toffelstivelse, ris, ølgær, krill, mineraler og vitaminer. Herud-
over tæller kulhydraterne også med som energikilde.
Motion, hård træning og jagt øger energibehovet. Eksempel-
vis er energi-behovet på jagt det dobbelte af behovet i hvile. 
Arbejder din hund hårdt flere gange i løbet af ugen, anbefa-
les det at fodre med Power.
Energi-indhold i foderet – 396 Kcal eller 1656 kj

UniQ Active

Uniq Food 
Nymarksvej 7 
7200 Grindsted
+45 7533 6505 
mail@uniq.dk
uniq.dk

12 kg 
pose



Basic No Grain er et fuldfoder, der er produceret helt uden 
korn, ris og majs samt uden tilsatte aromaer, farve- eller 
smagsstoffer! Det betyder, at alle de nødvendige nærings-
stoffer, som din hund har brug for, er tilpasset foderets 
energi-indhold. Din hund er derfor sikker på at få de korrekte 
mængder af næringsstoffer. Foderet indeholder også alle de 
vitaminer og mineraler, din hund har brug for. Du bør derfor 
undgå at tilsætte mineraler og vitaminer for ikke at ødelægge 
denne balance.
Med Basic No Grain hundefoder sikrer du din hund sund-
hed og vitalitet et helt liv igennem. Som basisfoder vil du altid 
opleve, at din hund har en flot blank pels og en afføring, der 
altid er 100 % i orden. Og undskyld, men du ved det fra dig 
selv, at hvis din mave er i orden, så har du det godt. Efter 
en måneds fodring med Basic No Grain oplever mange, at 
deres hundes pels får øget glans.
UniQ Basic No Grain er foderet med den rigtige sammen-
sætning af næringsstoffer og klar til servering. UniQ Basic 
No Grain kan anvendes i tør form eller opløst i vand. Vejle-
dende fodermængder pr. dag er 11-18 g/kg. Men du er den 
bedste til at se på din hund og vurdere, hvor meget den skal 
have. Fodret opbevares bedst køligt, mørkt og tørt. Råva-
rerne er primært frembragt af danske landmænd og fiskere. 
Råvarerne kontrolleres løbende på laboratorium.

Kvalitets-fuldfoder til voksne hunde
UniQ Basic er et super premium hundefoder, der er udviklet 
specielt til voksne hunde.
Basic er et fuldfoder, det betyder, at alle de nødvendige næ-
ringsstoffer, som din hund har brug for, er tilpasset foderets 
energi-indhold. Foderet indeholder også alle de vitaminer og 
mineraler, din hund har behov for. 
Basic hundefoder sikrer din hund sundhed og vitalitet et 
helt liv igennem. Med UniQ Basic vil du altid opleve, at din 
hund har en flot blank pels og en afføring, der altid er 100 % 
i orden. Efter en måneds fodring med Basic oplever mange, 
at deres hundes pels får øget glans.
UniQ Basic er udviklet til hunde med et almindelig aktivi-
tetsniveau, her mener vi, hunde der får regelmæssig motion, 
fysisk såvel mentalt.
Proteinerne i UniQ Basic hundefoder kommer fra fisk (hvil-
ling, tobis og krill) og kylling. Især fisk, men også kylling, har 
højere biologisk værdi end eksempelvis kød fra kreaturer og 
svin. 
22 forskellige aminosyrer er nødvendige. Hunde kan selv 
danne 12. De resterende må tilsættes. Ved at vælge både 
kylling og fisk som proteinkilde, sikres din hvalp en varieret 
aminosyre-sammensætning af essentielle aminosyrer.
Energi-indhold i foderet – 390 Kcal eller  1630 kj 
21% proteiner 
 

UniQ Basic UniQ Basic No Grain

12 kg 
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12 kg 
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Super premium kvalitets-fuldfoder 
til den ældre hund
UniQ Light er udviklet til hunde, som er blevet ældre, over-
vægtige hunde og hunde, der har et lavere proteinbehov.
Light er et fuldfoder. Det betyder, at alle de nødvendige 
næringsstoffer, som den ældre hund har brug for, er tilpasset 
foderets energi-indhold.
I Light er der taget hensyn til de ændringer, der kan ind-
træde, når din hund bliver ældre. Dette sker cirka fra 6-års-
alderen for de største racer og 8 år for mindre racer. I Light 
er valgt de proteiner, der bedst skåner lever og nyrer. Der 
er færre kalorier, men flere vitaminer og et højt indhold af de 
livsnødvendige umættede fedtsyrer. Med Light sikrer du din 
hund en god start på alderdommen, og for den overvægtige 
hund er det en god diæt, der sammen med motion vil give 
din hund sundhed og vitalitet.
Energien i foderet kommer primært fra højt omsættelige 
proteiner og fedt. Herudover tæller kulhydraterne også med 
som energikilde. I UniQ Light er der tre proteinkilder: kylling, 
fisk (hvilling, tobis og krill) samt æg.
Energi-indhold i foderet – 330 Kcal eller 1380 kj
 

UniQ Light

Super premium kvalitetsfoder 
til arbejdende hunde
UniQ Pover er udviklet specielt til hunde, der skal kunne 
præstere hårdt arbejde (brugs- og konkurrencehunde).
Med UniQ Pover hundefoder som brændstof har din hund 
de bedste betingelser for at yde det optimale. 
I perioder, hvor din hund skal yde det optimale, anbefales, at 
du har blødt foderet op i vand. Du opnår herved, at din hund 
også optager nødvendig væske. Hvis du vælger at dele 
dagsrationen i to, bør du give den største mængde umid-
delbart efter, at hunden er færdig med at arbejde sidst på 
dagen. Fordrer du på denne måde, vil du opleve, at din hund 
kan holde til at arbejde hårdt i mange dage i træk.
Råvarerne i UniQ Pover er valgt med omhu. Et højenergi-
foder skal opfylde forskellige behov, det skal være let fordø-
jeligt, nærings- og energigivende samt ikke mindst velsma-
gende. Velsmagende, fordi hårdt arbejde, konkurrencer og 
jagt kan stresse hunden og give mindre ædelyst.
UniQ Pover er tilsat svinefedt for at stimulere ædelysten og 
give ekstra energi.
Proteinerne i UniQ Pover hundemad stammer fra fisk (hvil-
ling, tobis og krill) og kylling. Disse proteiner har høj omsæt-
telighed (biologisk værdi).
22 forskellige aminosyrer er nødvendige. Hunde kan selv 
danne 12. De resterende må tilsættes. Ved at vælge både 
kylling og fisk som proteinkilde sikres din hund en varieret 
sammensætning af essentielle aminosyrer.
Energi-indhold i foderet – 440 Kcal eller 1860 kj 
25 % proteiner

UniQ Power

12 kg 
pose

12 kg 
pose



Komplet fuldfoder til hvalpe
UniQ Start er specielt udviklet til hvalpe og klar til servering. 
UniQ Start kan bruges fra hvalpen er 2-3 uger gammel, og 
indtil den er cirka 90 % udvokset. UniQ Start kan anvendes 
i tør form eller opløst i vand. Husk hvalpen skal altid have 
adgang til friskt vand. Det anbefales at fodre hvalpen 3-5 
gange dagligt. 
Pas på med at tilsætte ekstra foder eller tilskud, da du 
derved ændrer balancen i foderet. Tilpas fodermængden, så 
hvalpen ikke bliver for tyk eller for tynd. 
Råvarerne er primært frembragt af danske landmænd og 
fiskere. Råvarerne kontrolleres løbende på laboratorium.
Med Start får din hvalp grundlagt fundamentet for et langt 
liv. Start burde egentlig kaldes et vækstfoder, fordi foderet-
det er afbalanceret, så din hvalp får de bedste betingelser for 
vækst og knogleudvikling. Vi har udvalgt råvarerne, så det 
bliver en fornøjelse for din hvalp at spise.

Fuldfoder til steriliserede 
og kastrerede voksne katte
UniQ Cat Sterilized er foder klar til servering tilpasset over-
vægtige katte samt alle steriliserede og kastrerede voksne 
katte. UniQ Cat Sterilized kan anvendes i tør form eller 
opløst i vand. Fodret er tilsat fersk kyllingelever og -hjerter, 
som bidrager med naturligt forekommende vitaminer, letfor-
døjelige proteiner samt en rigtig god smag. Husk katten skal 
altid have adgang til friskt vand.
Vejledende fodermængder pr. dag er 10-15 g/kg. Men du er 
den bedste til at se på din kat og vurdere, hvor meget den 
skal have. 
Maden opbevares bedst køligt, mørkt og tørt. Råvarerne er 
primært frembragt af danske landmænd, bønder og fiskere.   
Energi pr. 100 g: Kcal 343 eller kJ 1434

UniQ Cat SterilizedUniQ Start

12 kg 
pose

12 kg 
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UniQ Cat Sterilized

Salg og distribution  
Uniq Food 
Nymarksvej 7 
7200 Grindsted
+45 7533 6505 
mail@uniq.dk
uniq.dk

Din forhandler: 


