Udover råt kød tilbyder Arthurs BARF kødbaseret
tørkost helt fri for korn, majs og ris.

Jens Nørgaard og dobermannen Arhur er
specialister i BARF-foder.

Råt kød
= sund hund

Eksperten i råt, naturligt hundefoder på Gl. Hovedgade hedder
nu Arthurs BARF, men visionen og kvaliteten i fryserne er den samme:
Råt kød uden tilsætningsstoffer gavner hundens fordøjelse og styrker dens immunforsvar

‘‘

”Besvær er ikke længere nogen undskyldning
for ikke at vælge BARF, for det har aldrig været nemmere,” siger Jens Nørgaard og tager
en pose med praktiske kugler af foder op af en
fryser.
De løsfrosne kugler på hver 25 gram fra den
finske producent MUSH B.A.R.F er lavet af råt
kød fra okse, høns og laks.
”Kuglerne gør det meget nemt at dosere,
hvor meget mad hunden skal have. Vejer hunden 10 kilo, skal den have 200 gram om dagen.
Det er otte kugler. Jeg sælger voldsomt meget
af det, både til små og store hunde,” siger Jens
Nørgaard, mens dobermannen Arthur ser godmodigt til.
Arthur er selv et levende bevis på den positive effekt af det rå hundefoder, Jens Nørgaard
har specialiseret sig i – og har derfor også lagt
navn og profil til forretningens nye logo og
navn, der nu lyder Arthurs BARF.

vestrålende dåse. En hundemave er ekstremt
kompliceret, og de kan ikke tåle alt, slet ikke
den fede mad, vi mennesker laver til os selv.
Hunde skal have råt kød,” siger Jens Nørsgaard, der har drevet sin BARF-forretning på
Gl. Hovedgade i fem år.

Råt kød til hunde

Støt stigende interesse

Arthur har spist BARF – Biologically Appropriate Raw Food eller Bones And Raw Food
– fra en tidlig alder, og udover sine 52 muskuløse kilo og gode form, der også skal tilskrives
regelmæssig træning, er den vigtigste gevinst
ved det naturlige foder, at Arthur slipper for
mange af de livsstilssygdomme, der plager
mange hunde, fordi de har fået unaturlig kost.
”Jeg sælger ikke noget, hunde ikke kan tåle,
og min pointe er, at mange af de gængse foderprodukter, hunde ellers får, slet ikke er sunde
for dem, selv om der måske er billeder af både
grøntsager og kornmarker uden på den far-

Interessen for BARF-foder – kødbaseret, naturlig kost uden tilsætningsstoffer – er støt
stigende. Når nye kunder viser interesse for
at skifte hundefoder til BARF, bruger Jens
Nørgaard meget gerne tid på at rådgive og
vejlede om den særlige, men i grunden naturlige, kost til hunde.
”Selv om mange hunderacer ser meget anderledes ud end ulven, er det for længst slået
fast videnskabeligt, at hunden nedstammer
fra ulven. På nær nogle få decimaler er hundes DNA 100 procent identisk med ulves, og
stadig flere undersøgelser konkluderer, at en

Med de løsfrosne kugler på
hver 25 gram har det aldrig været
nemmere at dosere BARF-foder til
sin hund, uanset om den er stor eller lille.

Stadig flere undersøgelser
konkluderer, at en hund
er kødæder og ikke
har godt af forarbejdet
fabriks-hundemad
med masser af
tilsætningsstoffer

Der er flere fortolkninger af forkortelsen BARF – en anden er Biologically Appropriate Raw Food –
men de har alle samme budskab: Det sundeste og naturligste foder til hunde er råt kød.

hund er kødæder og ikke har godt af forarbejdet fabriks-hundemad med masser af tilsætningsstoffer,” siger Jens Nørgaard.

Hunde bliver, hvad de spiser
Han oplever også, at stadig flere kunder er
blevet gjort opmærksom på hans forretning af
dyrlæger, der generelt er blevet mere positivt
stemt over for BARF.
”Det kan nogle gange være kompliceret og
tage lang tid for en dyrlæge at udrede en allergiramt hund, som så i stedet anbefales at

prøve BARF. Og efter 14 dage har hunden fået
det mærkbart bedre. Det har vi oplevet mange
gange,” siger Jens Nørgaard.
Udover BARF-foder frister han – og Arthur
– kunderne med kødbaseret tørkost helt fri
for korn, majs og ris samt diverse hundetilbehør som halsbånd og legetøj samt vitaminer
og kosttilskud.
For hunde har også noget til fælles med
mennesker. Uanset om du er to- eller firbenet,
bliver du, hvad du spiser.

