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Chudleys Starter Milk
 - Mælkeerstatning til hvalpe

Chudley Starter Milk er en skummetmælksbaseret mælkeerstatning til 
moderløse hvalpe eller hvis tæven ikke producerer tilstrækkelig mælk.
Kan også bruges til killinger. 

Fordele ved Chudleys Starter Milk

• Højt indhold af fedt og protein tilsvarende til tævens mælk. 
• Velegnet ved nødsituationer til katte og moderløse killinger
• Let at blande med varmt vand, så der dannes en appetitvækkende duft og konsistens. 
• Sammensat ud fra en fast opskrift for en ensartet fodersammensætning og -indhold.

Det anbefales altid at kontakte dyrlægen ved enhver tvivl om hundens sundhed og trivsel. 

Sammensætning:
Skummetmælkspulver, vallepulver, vegetabilsk olie, hvedestivelse, hvedemel, kalciumchlorid, 

Holdbarhed: 12 måneder fra produktionsdato. Skal  opbevares tørt og køligt.

Analytiske bestanddele:
Råprotein                                  23 %
Råfedt                                            23 %

Råaske                                           6,5 %
Træstof                                       0,05 %
Vandindhold                         <10,0 %
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Fodringsvejledning

Gode råd omkring fodring

Alle hvalpene bør tildeles tilstrækkelig mængde råmælk fra tæven så hurtigt muligt efter fødsel. Hvis dette ikke 
er muligt, bør en velegnet råmælkserstatning tildeles som det første foder. 

Tilbered mælken ved at blande 200 g pulver med 800 ml varmt vand og tildel det ved (37ºC). Mælken bør tildeles 
mellem 4 til 6 gange om dagen. Ved 3-4 ugers alderen kan Chudleys Puppy gradvist introduceres.
Lad dig ikke friste til at give for mange godbidder eller lækkerbiskener.

De angivne fodringsmængder er kun vejledende, og du bør kun give din hund de mængder, som er tilstrække-
lige for at opretholde dens form, afhængig af aktivitetsniveau og dine hvalpes formning, samt for at opretholde 
en stabil vækstrate. Får hunden fordøjelsesproblemer, skal udfodringsmængden reduceres. Enhver reduction i 
fodringen skal kompenseres med at vedligehold vandindtaget. 

For fravænnede hunde i vækst kan Chudleys Starter Milk bruges i små mængder (max 35 ml/kg kropsvægt), hvor 
blandingsforholdet skal være 100 g Starter Milk: 800 ml varmt vand.

Du bør sikre dig, at din hund altid har adgang til rent frisk vand.

Hvor meget skal du give den?

Fodringsguide

Hundens
Alder

1 uge 2 uger 3 uger 4 uger

Total daglig 
tildeling af 
foder i ml/100 g 
kropsvægt/dag

12 ml- 14 ml per 
100 g kropsvægt/

dag

15 ml -18 ml
per100g kropsvægt/

dag

18 ml-22 ml per100g 
kropsvægt/dag

22 ml -24 ml per100 
g kropsvægt/dag

Det anbefales at kontakte dyrlægen ved enhver tvivl om hundens sundhed og trivsel.


