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THE LITTLE LION
TIL_HVEM?
ESSENTIALS the LITTLE LION, et komplet måltid, er vores
hyldest til disse utrolige og evigt fascinerende sjæle: 
Killinger. Uafhængigt af race og forventet voksenstørrelse, 
er LITTLE LION udviklet og produceret til at din killing kan 
nyde det fra dét øjeblik den er klar til et fast måltid*) og 
indtil den er 10-12 måneder gammel. Når katten når denne 
alder, vil hun eller han nyde godt af vores ESSENTIALS 
måltider som er udviklet til voksne katte og deres specifikke 
behov.

*) Tips: Blødgør kroketterne med vand om nødvendigt i 
killingens overgangsfase fra mælk. 

BOF_-_EN_SENSATION_INDENFOR_ERNÆRING
Behavioral Optimizing Foods (BOF) er et princip som hylder 
de mange fordele ved at holde blodsukkeret stabilt hele 
dagen lang. Hos ESSENTIAL FOODS har vi opnået dette med 
vores livsændrende, testvindende måltider som sikrer et 
stabilt blodsukkerniveau. Det høje indhold af friske 
proteinkilder, og den lave tilberedningstemperatur, betyder 
at vores måltider har en exceptionel høj næringsværdi,
sammenlignet med andre mærker. Resultatet som opnås med 
BOF er ganske enestående.

PRODUKTBESKRIVELSE
Frisk og tørret kylling, and, laks, ørred og æg +95.0%

Heraf frisk +55.0%

20.0% Grøntsager, frø, urter, bær, vitaminer og mineraler 
(Den totale procentsats af ingredienser overstiger  
100% da der anvendes mere end 10 kg råvarer for at 
producere 10 kg af det færdige måltid)

Protein 41.0%
Fedt 18.0%

Heraf Omega 3 1.1%
Heraf Omega 6 4.5%

Mineraler/Råaske 10.0%
Vand 7.0%
Fiber 3.5%
Kalsium 1.5%
Fosfor 1.2%
Glukosamin 0.09%
Kondroitin 0.07%
Kcal/Kg  3,920

OPSKRIFTEN
Måltidet er lavet på frisk kylling og and, tørret kylling, 
frisk laks og ørred, kartoffel, tørret and, hele friske 
æg, søde kartofler, ærter, frisk kyllingelever, 
kyllingefedt, linfrø, leverbouillon, alfalfaspirer, ærtefiber, 
lakseolie, vitaminer, mineraler, tranebær, acai, blåbær, 
morbær, æble, tomat, appelsin, pære, gulerød, spinat, 
blomkål, tang, fløjlsblomst, ginseng, grøn te, ingefær og 
probiotika. 

TILBEREDNINGSTEMPERATUR
90 grader (°C).

TILSÆTNINGSSTOFFER PER KG
Vitaminer: Vitamin A 23,129 IU, Vitamin D3 1,573 IU, Vitamin 
E 607 IU.

Provitaminer: Taurin 1,960 mg, L-Carnitin 53 mg.

Spormineraler: Sink (Sinkchelat av aminosyrehydrat) 87 mg, 
Jern (Jern (II) Chelat af aminosyrehydrat) 66 mg, Manganese 
(Manganese chelat af aminosyrehydrat) 26 mg, Kobber 
(Kobber (II) Chelat af aminosyrehydrat) 8 mg, Jod 
(Kalsiumjodat vannfri/kaliumjodid) 0.74 mg.

Aminosyrer: metionin 2094 mg; Lysin 500 mg;

Tarmflorastabilisatorer: Enterococcus faecium DSM 10663/ 
NCIMB 10415 1 000 000 000 cfu.

Naturlige konserveringsmidler (rosmarin) og naturlige 
antioksidanter.

Regulation (EC) No 2017/2279.

HOLDBARHED
Dato, tidspunkt & unikt produktionsnummer fremgår på 
posen.

ANBEFALET OPBEVARING
Opbevar altid the LITTLE LION på et køligt, tørt sted (5-18 
grader), og ude af direkte sollys i en luftæt beholder. Den 
originale pose egner sig fint til opbevaring. På den måde 
vil det sidste måltid i posen altid smage lige så godt som det 
første. 

POSE & KROKETSTØRRELSE
The LITTLE LION kan købes i poser på 1,5 og 3 kg. Kroketten 
har samme størrelse i alle poser.
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ANBEFALET DAGLIG PORTION TIL KILLINGER

2-3 kg 35-45

45-55

55-65

65-75

75-85

45-60

60-70

70-85

85-95

95-105

60-45

75-60

85-75

100-85

110-100

45-VOKSEN

60-VOKSEN

75-VOKSEN

85-VOKSEN

100-VOKSEN

2-4 måneder 4-6 måneder 6-8 måneder 8-12 måneder

Forventet vægt (kg) som voksen Killingens alder og gram (g) per dag

3-4 kg

4-5 kg

5-6 kg

6-7 kg

Kylling

Søde Kartofler

Acai

Pærer

Ginseng Grøn te Ingefær Probiotika

Gulerødder Spinat Blomkål Tang Fløjlsblomst

Blåbær Morbær Æbler Tomater Appelsiner

Ærter Linfrø Alfalfaspirer Vitaminer & Mineraler Tranebær

And Laks Ørred Kartofler Friske hele æg

Alle kyllinger er fritgående Kornfrit BOF-godkendt
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