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Guide til OLIVER’S og vores ingredienser 
 
 
 
 

 
OLIVER’S PETFOOD  
Stiftet i 1998 og i dag Nordens største direkte foderleverandør. En 
af årsagerne til denne position er vores indstilling og fokus på ingre-
dienserne i et OLIVER’S måltid. I denne guide kan du læse detaljerne 
om, hvad der gør OLIVER’S til noget helt særligt.    
 
KVALITETSGARANTI 
Møder alle krav i formulering, produktion og kvalitetskontrol fra:  
CVMA (Canadian Veterinary Medical Association). 
PFAC (Petfood Association of Canada) 
CFIA (Canadian Food Inspection Agency)  
AAFCO (Assoc. of American Feed Control Officials) 
 
Tilberedt efter samme hygiejniske forskrifter som i storkøkkener via 
standarden HACCP. 
 
Alle produktioner kontrolleres af en uvildig canadisk dyrlæge. 
 
Stikprøveanalyser foretages løbende af det danske plantedirektorat.  
 

Løbende egenkontrol program gennemføres med 
EUROFINES/Steins Laboratorium. 
 
100 % uden hvede, soja, GMO og nogen form for biprodukter.  
 

Salmonella og campylabactor fri. 
 
OLIVER’S TRIPLE-GARANTI™ betyder at vi kommer og afhenter 
foderet og giver pengene retur, hvis du ikke er 100 % tilfreds med 
OLIVER’S. 
 
Naturligt konserveret med vitamin E. Ingen kemiske konserverings-
midler. 
 
Hele serien er tilberedt i Canada efter konceptet fixed formula. Det 
betyder at du altid er sikker på at det er de samme ingredienser vi 
bruger. Vi skifter således ikke ingredienser alt efter hvad der er 
billigst. 
 
Alle ingredienser er godkendt til menneskeføde 
 
Udviklet uden brug af nogen form for dyreforsøg. 
 
Alle ingredienser er opdrættet, fanget eller høstet i Canada 
(bortset vores valg af lam fra New Zealand). 
 
I OLIVER’S ved vi at hunde og katte ikke er vegetarer. Derfor er der 
meget store mængder kød i hvert OLIVER’S måltid. For at sammen-
ligne med andre udbydere, skal du kikke på indholdet af protein, da 
dette indikerer kød indholdet. 
 
VORES VALG AF INGREDIENSER DU FINDER I ALLE VARIANTER 
C-vitamin tilskud er tilsat i en særlig stabil version. Trods viden om 
at de fleste hunderacer selv danner c-vitamin, har mange forespurgt 
om at få det inkluderet, da flere har haft gode erfaringer med c-
vitamin tilskud. 
 
FLEX C (kilde til kondroitin og glucosamin) oprinder primært fra 
brusk. Vi har fravalgt haj som kilde for at skåne en truet dyreart. 
 
Frisk fritgående kylling er på alle måder bekosteligt, men også en 
optimal kilde til proteiner, aminosyrer, enzymer og til den originale 
OLIVER’S smag. Helt uden biprodukter og en kvalitet du selv ville 
spise.  
 
Frisk laks, sild og fladfisk. Friskfanget og aldrig frosset før de indgår 
som væsentlig hovedbestanddel i SELECTED FISH. Fyldt med den 
bedste ernæring og smag. 
 
Friske æg giver både smag og mangfoldighed, Æg er en fantastisk 
kilde til protein og sikrer at alle OLIVER’S måltider har mindst 2 
friske kilder til protein. 
 
Ginko indgår i OLIVER’S AURA BOOST og er et ekstrakt af tem-
peltræ og er tilsat for at fremme mental sundhed. 
  
Ginseng indgår i OLIVER’S AURA BOOST og giver mental energi og 
overskud i stressende situationer. 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Havre er et enestående valg af kulhydrat og det bærende element i 
vores TRIPLE CARB SOURCE™. Med sit lave glykæmiske niveau 
(<50) sikres et stabilt blodsukker niveau. (Ikke i SELECTED FISH). 
 

Kartoffel er sammen med ærter vores valg af grønsag i alle 
OLIVER’S måltider. Indgår i vores unikke TRIPLE CARB SOURCE™.  
 
Komplet mineral- & vitamintilskud dækker hele spektret og indehol-
der desuden særlige chelerede mineraler.  
 
Kyllingefedt kan være mange ting. I OLIVER’S får du den reneste 
animalske fedtkilde penge kan købe. Naturligvis fra fritgående høns. 
(Findes ikke i LAMB & SELECTED FISH) 
 
Kyllingemel er en ren og effektiv kilde til let omsættelige proteiner i 
en kvalitet godkendt til menneskeføde og selvfølgelig helt uden bi-
produkter. Naturligvis fra fritgående høns. (Findes ikke i LAMB & 
SELECTED FISH) 
 
Laksemel fra opdrættede laks på Canadas vestkyst. Meget lavt ind-
hold af tungmetaller og derfor risikofri som diæt over lang tid. 
 
Lammemel i OLIVER’S er uden biprodukter og altid fra fritgående 
lam i New Zealand. (Findes kun i LAMB). 
 
L-carnitin er ofte tilsat gode fodertyper. I OLIVER’S behøver vi ikke 
tilsætte L-carnitin, da det er naturligt forefindende i kød, og kombi-
neret med vores meget høje indhold af kød, forefindes L-carnitin i 
OLIVER’S helt naturligt i rigelige mængder. L-carnitin påvirker posi-
tivt fedtforbrændingen og regulerer fedtet i blodet.   
 
OLIVER’S AURA BOOST™ består af blåbær, tranebær, hindbær, 
æble, gulerod, tomat, kelp, grøn the, bipollen, ginko biloba og mor-
genfrue ekstrakt. Alle udvalgt for at styrke helbredet og velbefin-
dende.  
 
OLIVER’S DIGESTION BOOST™ består af mannanoligosaccharider, 
inulin (MOS/FOS), gærkultur og yucca shidigera. Giver gode vilkår 
for gavnlige bakteriefloraer og dermed en mærkbar bedre fordøjelse 
inden for 4-6 uger efter foderskift.  
 
OLIVER’S OMEGA 3 BOOST™ er vores mest sælgende tilskud og 
er nu at finde i alle måltider. Er et yderst effektiv tilskud af lakseolie 
og dermed omega 3 typerne EPA og DHA.   
 
OLIVER’S TRIPLE CARB SOURCE™. Vi har sammensat 3 virkelig 
gode og sunde kilder til kulhydrat: havre, ærter og kartoffel. Sam-
men udgør de en unik trio, der overgår gængse kilder såsom ris, 
majs og hvede. Kombinationen havre, ærter og kartoffel finder du 
kun i OLIVER’S! (Ikke i SELECTED FISH). 
 
OLIVER’S TRIPLE FIBERPLAN™ er vores unikke fibersammensæt-
ning af roetrævler (sukkerfri), risklid og ærtefiber. Denne sammen-
sætning sikrer bl.a. korrekt transit tid i tarmene (ærte fiber), opløse-
lige og ikke opløseligelig fibre (roetrævler), aminosyrer og vitale 
glukose stoffer for fordøjelsen (risklid).   
  
Omega 3 er vel det vigtigste af alle tilskud. Omega 3 har gavnlige 
virkninger på en lang række områder såsom kredsløb, hud, pels, led, 
nyre og immunsystemet for at nævne nogle få. Vi bruger OLIVER’S 
OMEGA 3 BOOST™ og canadiske hørfrø som kilde til omega 3.  
Kun i OLIVER’S finder du alle omega 3 typerne: EPA, DHA og ALA. 
 
Solsikkeolie er kilden til fedt i LAMB, så der er et alternativ til de 
hunde der har allergi eller generelt fungerer bedst på en vegetabilsk 
fedtkilde. (Kun i LAMB). 
 
Vand OLIVER’S indeholder ca. 9 % vand, hvilket er noget af det 
laveste overhovedet. Vi mener ikke at du skal betale for vand - dette 
kan du selv tilsætte efter behov. Denne indstilling gør naturligvis ikke 
OLIVER’S billigere per kg, men ærlig og gennemskuelig. Det meste 
vand i OLIVER’S stammer fra saften af den friske kylling og resten er 
fra en kilde i Rocky Mountains.  
 
Ærter er vores valg af grønsag sammen med kartoffel. Indgår i 
OLIVER’S unikke TRIPLE CARB SOURCE™. 


