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A N I M A L S
www.britanimals.nu

VAfO Sverige AB. 

tel.: 072-309 07 06
 kontakt@britanimals.nu



eftersom de föds upp i en hemmiljö är gnagare och 
små djur mycket krävande vad det gäller regelbundet 
och balanserat näringsintag. ute i naturen är deras 
diet kontrollerad av deras naturliga instinkter och 
behov. Som husdjur är de helt beroende på mänskligt 
omhändertagande. deras organism utsätts därför för en 
värdelös belastning skapad av de vanligen tillgängliga 
fodren som inte är helt lämpliga och näringsmässigt riktiga 
för dem. med sin sammansättning är Brit Animals pet food 
baserat på små djurs naturliga behov och ger en absolut 
säker näring. 
Brit Animals pet foods är tillverkade av kemiskt 
obehandlade ingredienser och levereras i hög kvalitet för 
mänskliga behov. de moderna tillverkningsprocesserna 
garanterar exakt dosering och angivet innehåll av viktiga 
vitaminer och näringsämnen.

A N I M A L S

Vi introduCerAr en 

nySkApAnde inStällning 

till gnAgAreS oCh AndrA 

Små djurS näringSBehoV.

SAMMANSÄTTNINGEN AV BRIT ANIMALS 
SUPER PREMIUM NÄRINGSINNEHÅLL 
RESPEKTERAR TILL 100 % DJURETS 
NATURLIGA NÄRINGSPROFIL.

en säker utfodring av ditt husdjur är avgörande för en 
gemensam livslång vänskap, förbättrar deras livskvalitet 
och livslängd och förstärker ert förhållande, er kärlek och 
förståelse.

Säkert & Naturligt



PrOFileN ÖVereNSStäMMer MeD De Naturliga NäriNgSBeHOVeN:

Örter & Alfalfa

Spannmål & linfrön 

frukt

grönsaker

Vitaminer

60 %

22 %

12 %

4 %

2 %

INNEHåLLsförTECKNING:  
alfalfa, örter (nässlor, maskros, groblad), korn,  
torkade äpplen, vete, majs, morot, linfrön, 
öljäst, mannan-oligosackarider (75mg/kg), 
fruktooligosackarider (50mg/kg), mjölktistel  
(50mg/kg), yucca schidigera extrakt (45mg/kg) 

ANALYTIsKA BEsTåNdsdELAr:  
råprotein 16,0 %, råfett 3,0 %, råfiber 20,0 %,  
råaska 8,5 %, fukt 10,0 %, kalcium 0,7 %, fosfor 0,4 %, 
natrium 0,06 %

NÄrINGsTILLsATsEr PEr 1 KG: 
vitamin A 10 200 1.u., vitamin d3 1 250 1.u., vitamin 
e 8 (α-tokoferol) 70 mg, vitamin C 80 mg, vitamin k 
0,1 mg, vitamin B1 1 mg, vitamin B2 2 mg, vitamin B3 
6 mg, vitamin B5 3,5 mg, vitamin B6 1 mg, vitamin B9 
0,12 mg, vitamin B12 0,02 mg, biotin 1 mg. kolinklorid 
200 mg, zink 72 mg, järn 40 mg, mangan 54 mg, koppar 
10 mg, jod 1,8 mg, selen 0,21 mg.

förPACKNINGssTOrLEK: 1,5 kg, 300 g

med AlfAlfA  
& mASkroS fÖr  

en utSÖkt SmAk

rik på ViktigA 
VitAminer

Cal

Cal

hälSoSAm 
tillVäXt

PRO
TEIN

2 350
kcal/kg

matsmältning

tänder

päls

odörkontroll

rABBIT juNIOr
KOmPLETT suPErPrEmIum fOdEr för uNGA 
KANINEr (4-20 VECKOr GAmLA).

HöGrE INNEHåLL AV PrOTEIN- 16 % OCH 
fETT 3 % för EN HÄLsOsAm TILLVÄXT.

HöGrE INNEHåLL AV LINfröN 2 % - EN 
NATurLIG KÄLLA för OmEGA-3 OmÄTTAdE 
fETTsYrOr för EN GLANsIG PÄLs OCH 
sTÄrKEr för NErVsYsTEmET.

KOmPLETT VAd dET GÄLLEr VITAmINEr  
& NÄrINGsÄmNEN för EN frIsK uPPVÄXT.

A N I M A L S

4-5
om

dagen

SÄKER & NATURLIGSäker & Naturlig

ME
TA

BO
LISERBAR ENERGI 



Örter & Alfalfa

Spannmål & linfrön 

frukt

grönsaker

Vitaminer

61 %

20 %

12 %

5 %

2 %

INNEHåLLsförTECKNING:  
alfalfa, örter (nässlor, maskros, groblad), torkade 
äpplen, korn, morot, majs, vete, linfrön, öljäst, mannan-
oligosackarider (75mg/kg), fruktooligosackarider 
(50mg/kg), mjölktistel (50mg/kg), yucca schidigera 
extrakt (45mg/kg) 

ANALYTIsKA BEsTåNdsdELAr:  
råprotein 14,0 %, råfett 2,8 %, råfiber 20,0 %,  
råaska 8,4 %, fukt 10,0 %, kalcium 0,7 %, fosfor 0,4 %, 
natrium 0,06 % 

NÄrINGsTILLsATsEr PEr 1 KG:  
vitamin A 10 200 1.u., vitamin d3 1 250 1.u., vitamin e 
8 (α-tokoferol) 70 mg, vitamin C 80 mg, vitamin k 0,1 
mg, vitamin B1 1 mg. vitamin B2 2 mg, vitamin B3 6 mg, 
vitamin B5 3,5 mg, vitamin B6 1 mg, vitamin B9  
0,12 mg, vitamin B12 0,02 mg, biotin 1 mg. kolinklorid 
200 mg, zink 72 mg, järn 40 mg, mangan 54 mg, koppar 
10 mg, jod 1,8 mg, selen 0,21 mg.

2 300
kcal/kg

lågt 
kAloriinnehhåll

Cal

rik på ViktigA 
VitAminerCal

med AlfAlfA  
& mASkroS fÖr  

en utSÖkt SmAk

Cal

förPACKNINGssTOrLEK: 3 kg, 1,5 kg, 300 g

matsmältning

tänder

päls

odörkontroll

rABBIT AduLT
KOmPLETT suPErPrEmIum fOdEr för VuXNA 
KANINEr (20 VECKOr – 4 år).

dEN OPTImALA sAmmANsÄTTNINGEN AV 
PrOTEINEr, fETT OCH fIBEr GArANTErAr fOdrETs 
IdEALIsKA mATsmÄLTNING OCH NÄrINGsVÄrdE 
för dEN VuXNA PErIOdEN.

mjöLKTIsTEL (sILYBum mArIANum) sTÄrKEr frIsKA 
LEVErfuNKTIONEr OCH HjÄLPEr ATT mOTVErKA 
dE VANLIGAsTE mATsmÄLTNINGssjuKdOmArNA.

KOmPLETT VAd dET GÄLLEr VITAmIN & 
NÄrINGsÄmNEN för VITALITET & GOd KONdITION.

A N I M A L S

3-5
om

dagen

PrOFileN ÖVereNSStäMMer MeD De Naturliga NäriNgSBeHOVeN:

SÄKER & NATURLIGSäker & Naturlig

ME
TA

BO
LISERBAR ENERGI 



Örter & Alfalfa

Spannmål & linfrön 

frukt

grönsaker

Vitaminer

63 %

21 %

11 %

3 %

2 %

INNEHåLLsförTECKNING:  
alfalfa, örter (nässlor, maskros, groblad), torkade 
äpplen, korn, morot, majs, vete, linfrön, öljäst, mannan-
oligosackarider (75mg/kg), fruktooligosackarider 
(50mg/kg), mjölktistel (50mg/kg), yucca schidigera 
extrakt (45mg/kg).

ANALYTIsKA BEsTåNdsdELAr:  
råprotein 13,5 %, råfett 2,8 %, råfiber 19,0 %,  
råaska 8,2 %, fukt 10,0 %, kalcium 0,7 %, fosfor 0,4 %, 
natrium 0,06 % 

NÄrINGsTILLsATsEr PEr 1 KG: 
vitamin A 10 200 1.u., vitamin d3 1 250 1.u., vitamin 
e 8 (α-tokoferol) 70 mg, vitamin C 720 mg, vitamin k 
0,1 mg, vitamin B1 1 mg. vitamin B2 2 mg, vitamin B3 
6 mg, vitamin B5 3,5 mg, vitamin B6 1 mg, vitamin B9 
0,12 mg, vitamin B12 0,02 mg, biotin 1 mg. kolinklorid 
200 mg, zink 72 mg, järn 40 mg, mangan 54 mg, koppar 
10 mg, jod 1,8 mg, selen 0,21 mg.

2 340
kcal/kg

lågt protein-  
& fettinnehåll

Fat

förPACKNINGssTOrLEK: 1,5 kg, 300 g

Fat
rik på ViktigA 

VitAminer

Fat

med AlfAlfA  
& mASkroS fÖr  

en utSÖkt SmAk

matsmältning

tänder

päls

odörkontroll

rABBIT sENIOr
KOmPLETT suPEr PrEmIum fOdEr för ÄLdrE 
KANINEr (öVEr 4 år).

HöGT C-VITAmININNEHåLL, 720 mG/KG sOm GEr ETT 
NATurLIGT sKYdd mOTT CELLåLdrANdE.

dET LåGA PrOTEININNEHåLLET öVErBELAsTAr 
INTE OrGANIsmEN OCH sTÄrKEr EN HÄLsOsAm 
mATsmÄLTNING I dEN mINdrE AKTIVA PErIOdEN.

dET IdEALA förHåLLANdET mELLAN KACIum OCH 
fOsfOr öVErENssTÄmmEr mEd dET NATurLIGA 
förHåLLANdENA I ÄNGsHö 1,75:1 OCH mINsKAr 
rIsKErNA för urINsTEN.

A N I M A L S

3-4
om

dagen

PrOFileN ÖVereNSStäMMer MeD De Naturliga NäriNgSBeHOVeN:

SÄKER & NATURLIGSäker & Naturlig

ME
TA

BO
LISERBAR ENERGI 



Örter & Alfalfa

majs, Vete, linfrön 

frukt

Vitamin C från naturliga källor 
– paprika, Spirulina, nypon

Vitaminer

40 %
40 %
14 %

5 %

1 %

GuINEA PIG
KOmPLETT suPErPrEmIumfOdEr för 
mArsVIN.

mEd NATurLIGA C-VITAmINKÄLLOr.

INNEHåLLEr mjöLKTIsTEL (SILYBUM MARIANUM) 
för ATT sTÄrKA EN HÄLsOsAm mATsmÄLTNING 
OCH mETABOLIsm.

INNEHåLLsförTECKNING: 
alfalfa, örter (nässlor, maskros, groblad), majs,  
torkade äpplen, vete, morot, nypon, linfrön, öljäst, 
Spirulina, paprikaextrakt, mannan-oligosackarider 
(75mg/kg), fruktooligosackarider (50mg/kg), mjölktistel 
(50mg/kg), yucca schidigera extrakt (45mg/kg)

ANALYTIsKA BEsTåNdsdELAr:  
råprotein 12,0 %, råfett 2,9 %, råfiber 16,0 %,  
råaska 6,5 %, fukt 10,0 %, kalcium 0,5 %, fosfor 0,3 %, 
natrium 0,05 %

NÄrINGsTILLsATsEr PEr 1 KG: 
vitamin A 10 200 1.u., vitamin d3 1 250 1.u., vitamin 
e 8 (α-tokoferol) 70 mg, vitamin C 720 mg, vitamin k 
0,1 mg, vitamin B1 1 mg. vitamin B2 2 mg, vitamin B3 
6 mg, vitamin B5 3,5 mg, vitamin B6 1 mg, vitamin B9 
0,12 mg, vitamin B12 0,02 mg, biotin 1 mg. kolinklorid 
200 mg, zink 72 mg, järn 40 mg, mangan 54 mg, koppar 
10 mg, jod 1,8 mg, selen 0,21 mg.

förPACKNINGssTOrLEK: 1,5 kg, 300 g

2 510
kcal/kg

lågt 
kAloriinehhåll

C

Cal

fiBerrik

C

Cal

med C-VitAmin 
(pAprikA, SpirulinA, 

nypon)

C

Cal

matsmältning

tänder

päls

immunförsvar

A N I M A L S

3
om

dagen

PrOFileN ÖVereNSStäMMer MeD De Naturliga NäriNgSBeHOVeN:

SÄKER & NATURLIGSäker & Naturlig

ME
TA

BO
LISERBAR ENERGI 



HAmsTEr

Spannmål & linfrön

grönsaker & groddar 

Örter & Alfalfa

frukt

jäst & kalksten

76 %

11 %

8 %

3 %

2 %

KOPLETT suPErPrEmIumfOdEr för 
HAmsTrAr.

sÄKEr NÄrING – INNEHåLLEr VIKTIGA 
VITAmINEr OCH NÄrINGsÄmNEN.

INNEHåLLEr LINfrö – EN KÄLLA för OmEGA-3 
OmÄTTAdE fETTsYrOr för GLANsIG PÄLs.

INNEHåLLsförTECKNING:  
vete, majs, groddar, örter (nässlor, maskros, 
groblad), torkade äpplen, alfalfa, spenat, öljäst, 
linfrön, kalksten, mannan-oligosackarider (75mg/kg), 
fruktooligosackarider (50mg/kg), yucca schidigera 
extrakt (45mg/kg)

ANALYTIsKA BEsTåNdsdELAr:  
råprotein 17,0 %, råfett 4,5 %, råfiber 5,0 %, råaska 
4,0 %, fukt 10,0 %, kalcium 0,6 %, fosfor 0,6 %, 
natrium 0,03 %

NÄrINGsTILLsATsEr PEr 1 KG: 
vitamin A 10 200 1.u., vitamin d3 1 250 1.u., vitamin 
e 8 (α-tokoferol) 70 mg, vitamin C 80 mg, vitamin k 
0,1 mg, vitamin B1 1 mg. vitamin B2 2 mg, vitamin B3 
6 mg, vitamin B5 3,5 mg, vitamin B6 1 mg, vitamin B9 
0,12 mg, vitamin B12 0,02 mg, biotin 1 mg. kolinklorid 
200 mg, zink 72 mg, järn 40 mg, mangan 54 mg, 
koppar 10 mg, jod 1,8 mg, selen 0,21 mg.

förPACKNINGssTOrLEK: 300 g, 100 g.

3 100
kcal/kg

utAn 
SoCkertillSAtSer

AB
C

med 
linfrÖn

AB
C

komplett
i VitAminer & 

näringSämnen

AB
C

matsmältning

tänder

päls

immunförsvar

A N I M A L S

1
om

dagen

PrOFileN ÖVereNSStäMMer MeD De Naturliga NäriNgSBeHOVeN:

SÄKER & NATURLIGSäker & Naturlig

ME
TA

BO
LISERBAR ENERGI 



Örter & Alfalfa

Spannmål & linfrön 

frukt

grönsaker & groddar

Vitaminer

45 %

35 %

13 %

5 %

2 %

INNEHåLLsförTECKNING:  
alfalfa, vete, korn, torkade äpplen,  örter 
(nässlor, maskros, groblad), vetegroddar, nypon, 
linfrön, mannan-oligosackarider (75mg/kg), 
fruktooligosackarider (50mg/kg), yucca schidigera 
extrakt (45mg/kg)

ANALYTIsKA BEsTåNdsdELAr:  
råprotein 16,0 %, råfett 3,0 %, råfiber 16,0 %, råaska 
6,8 %, fukt 10,0 %, kalcium 0,7 %, fosfor 0,4 %, natrium 
0,05 %

NÄrINGsTILLsATsEr PEr 1 KG:  
vitamin A 10 200 1.u., vitamin d3 1 250 1.u., vitamin 
e 8 (α-tokoferol) 70 mg, vitamin C 80 mg, vitamin k 
0,1 mg, vitamin B1 1 mg. vitamin B2 2 mg, vitamin B3 
6 mg, vitamin B5 3,5 mg, vitamin B6 1 mg, vitamin B9 
0,12 mg, vitamin B12 0,02 mg, biotin 1 mg. kolinklorid 
200 mg, zink 72 mg, järn 40 mg, mangan 54 mg, koppar 
10 mg, jod 1,8 mg, selen 0,21 mg.

förPACKNINGssTOrLEK: 1,5 kg, 300 g

2 500
kcal/kg

ingA 
SoCkertillSAtSer

AB
C

yuCCA 
SChidigerAeXtrAkt

AB
C

med linfrÖn

AB
C

AB
C

komplett
i VitAminer & 

näringSämnen

matsmältning

tänder

päls

immunförsvar

CHINCHILLA
KOmPLETT suPErPrEmIum fOdEr för 
CHINCHILLOr.

sÄKEr NÄrING – INNEHåLLEr VIKTIGA VITAmINEr 
OCH NÄrINGsÄmNEN.

INNEHåLLEr LINfröN – EN KÄLLA för OmEGA-3 
OmÄTTAdE fETTsYrOr för EN GLANsIG PÄLs.

INNEHåLLEr YuCCA sCHIdIGErA för sTÄrKANdE 
AV mATsmÄLTNINGEN & rEduCErING AV 
AVförINGsOdörEr.

A N I M A L S

1
om

dagen

PrOFileN ÖVereNSStäMMer MeD De Naturliga NäriNgSBeHOVeN:

SÄKER & NATURLIGSäker & Naturlig

ME
TA

BO
LISERBAR ENERGI 



Vete & korn

Alfalfa 

frukt

grönsaker 

linfrön

53 %

38 %

5 %

2 %

2 %

ALfALfA sNACK 
for rOdENTs
HÄLsOsAm sNACK för GNAGArE OCH 
KANINEr.

LåGT KALOrIINEHåLL – öVErBELAsTAr INTE 
OrGANIsmEN OCH öKAr INTE dET dAGLIGA 
KALOrIINTAGET.

INNEHåLLsförTECKNING: alfalfa, vete, 
korn, havre, torkade äpplen, morot, linfrön

ANALYTIsKA BEsTåNdsdELAr:  
råprotein 14,0 %, råfett 3,3 %, råfiber 12,0 %, 
råaska 5,4 %, fukt 10,0 %, kalcium 0,6 %, fosfor 
0,3 %, natrium 0,06 %

EXTrA dELIKAT – mEd ALfALfA, 
ÄPPLE OCH mOrOT

uTfOdrING AV EN GOdBIT VArjE 
dAG sTÄrKEr förHåLLANdET 
mELLAN dIG OCH dITT Husdjur. 

förPACKNINGssTOrLEK: 100 g

2 700
kcal/kg

ingA 
SoCkertillSAtSer

eXtrA delikAt 
(AlfAlfA)

Örter & 
grÖnSAker

tänder

päls

A N I M A L S

PrOFileN ÖVereNSStäMMer MeD De Naturliga NäriNgSBeHOVeN:

SÄKER & NATURLIGSäker & Naturlig

ME
TA

BO
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Vete & korn

Alfalfa 

frukt

grönsaker 

linfrön

50 %

40 %

5 %

3 %

2 %

ImmuNE sTICK 
for rOdENTs
HÄLsOsAm sNACK för GANGArE.

INNEHåLLEr röd rudBECKIA sOm sTÄrKEr 
dEN NATurLIGA ImmuNförsVArsPrOCEssEN.

INGET TILLsATT sOCKEr.

INNEHåLLsförTECKNING: alfalfa, vete, 
korn, torkade äpplen, majs, örter (nässlor, maskros, 
groblad), morot, carob, Spirulina, röd rudbeckia 
(50 mg/kg). 

ANALYTIsKA BEsTåNdsdELAr:  
råprotein 13,2 %, råfett 2,6 %, råfiber 12,5 %, 
råaska 5,6 %, fukt 10,0 %, kalcium 0,6 %, fosfor 
0,3 %, natrium 0,05 %

uTfOdrING AV EN GOdBIT 
VArjE dAG sTÄrKEr 
förHåLLANdET mELLAN 
dIG OCH dITT Husdjur.

2 650
kcal/kg

Örter
förPACKNINGssTOrLEK: 80 g

eXtrA delikAt 
(AlfAlfA)

ingA 
SoCkertillSAtSer

päls

tänder

ME
TA

BO
LISERBAR ENERGI 

A N I M A L S

PrOFileN ÖVereNSStäMMer MeD De Naturliga NäriNgSBeHOVeN:

SÄKER & NATURLIGSäker & Naturlig



BRIT ANIMALS LÄR DINA 
BARN ATT BLI RIKTIGA 
DJURÄLSKARE

sAmLA  
HjÄTArNA  
I VArjE PåsE  
BrIT ANImALs

…..& MER

KANIN
min fAVoritmAt: havreflingor, carob (johannesbröd), 
maskros, groblad, kamomill, torkade nässlor.

hur SkÖter mAn mig? jag är ett socialt och intelligent djur 
och det är inte svårt att vinna min vänskap. jag kan lära mig en 
massa tricks, kelas med, gå i koppel, hoppa över hinder eller att 
gå på toaletten på ett bestämt ställe. när du talar till mig, använd 
en mjuk ton och gör inga snabba rörelser. jag tycker om att få 
beröm och uppmuntringar. om du vill dressera mig och lära mig 
några ticks, kom ihåg att använda godsaker. Använd de som inte 
belastar min matsmältning och som inte innehåller för mycket 
kalorier. när du bär mig, stöd mig med handen – lyft aldrig upp 
mig i öronen. klappa mig inte på baken, jag gillar inte det. klappa 
mig på öronen och bakåt så vänjer jag mig vid att vara i kontakt 
med dig.

hur SkA mitt huS Se ut? eftersom jag behöver röra mig 
mycket behöver jag en större bur, eller om jag är utomhus en 
träkoja, en vattenflaska, en matskål i stengods, en höställning, en 
fruktträdsgren för att hålla mina tänder i trim, ett litet hus och 
en mineralkloss. Buren skall vara tillräckligt rymlig 
(100 x 50 x 50 cm), placerad i en lugn del av 
rummet. jag tycker inte om direkt solljus och 
drag. när du släpper ut mig ur buren skall 
du se till att jag inte kommer i närheten av 
elledningar.

hur länge leVer jAg? 6-9 år

VAd gillAr jAg Att ätA? hö, 
färskt gräs, cikoria, vit rädisa, fänkål, 
betor, blomkål/broccoli, paprika, 
granulat.

VAd får jAg inte ätA? Stenfrukter, 
purjolök, potatis, rabarber och exotiska 
frukter. jag får inte äta möglig mat, okända 
grenar och örter. jag får inte äta något som 
innehåller mjölk eller mjölkderivat.

MARSVIN
min fAVoritmAt: nypon, maskros, groblad, klöver, gurka, 
torkade nässlor, tusenskönor, vattenmelon.

hur SkÖter mAn mig? jag är ett intelligent djur som ofta 
ger ifrån sig höga ljud. du vinner lättast min vänskap med mat 
och godbitar. Var tålmodig, närma dig långsamt och tala lugnt 
och mjukt. gör inga snabba rörelser, de kan skrämma mig. 
om du ger mig en godbit då och då så vänjer jag mig vid dig 
och kommer inte att vara rädd för dig. Så fort jag lär mig att 
lita på dig kan du ta ut mig från buren. Skjut försiktigt handen 
under minmage och stöd min bak med den andra handen. 
jag kommer då att associera din närvaro med behagliga 
upplevelser. klappa mig inte på baken, jag gillar inte det. om 
du försöker att göra det i buren kommer jag kvickt att springa 
iväg från din hand.

hur SkA mitt huS Se ut? en plast eller metallbur. jag 
behöver ett litet hus inne i buren, en matskål i stengods, en 
skål för dricka, en höställning, en fruktträdsgren för att hålla 
mina tänder i trim. Buren skall inte utsättas för drag 
eller direkt solljus. Buren skall inte vara 
placerad i en högljudd miljö (vid stereo 
eller tV).

hur länge leVer jAg? 5-8 år.

VAd gillAr jAg Att ätA? hö, 
morötter, flingor, broccoli, äpplen, 
paprikor, gurka, sallad, fänkål, 
nektariner, blomkål, päron, selleri, 
granulat.

VAd får jAg inte ätA? potatis 
– de är giftiga för mig, tomatstjälkar, 
äggplantor, purjolök, rabarber, lök, 
exotiska frukter. eftersom jag lätt 
lägger på mig vikt så ska min diet inte 
innehålla för mycket sötsaker.



CoLLECT ThE hERoES 
EDITIoN IN EACh BAG 
of BRIT ANIMALS

ChINChILLA
min fAVoritmAt: havreflingor, torkade nypon, carob 
(johannesbröd), russin, äpplen, färska tusenskönor, selleri, 
morot, mynta, kamomill.

hur SkÖter mAn mig? du vinner lättast min vänskap med 
mat och godbitar som du ger mig direkt från din hand. på så 
sätt blir jag van vid din hand och kommer inta att vara rädd 
för dig. Bland godbitarna är torkade nypon eller russin bäst. 
när jag inte är rädd för din hand längre kan du försiktigt ta ut 
mig från buren. eftersom jag känner mig säker i min bur, sätt 
tillbaka mig i den efter du har kelat med mig.

hur SkA mitt huS Se ut? min bur skall vara stor och 
tillräcklig hög så att jag kan hoppa omkring i den. det skall 
stå på en plats med konstant temperatur, inte mer än 25° C 
(omkring 20° C är bäst). Buren skall vara luftig, jag är känslig 
för fuktighet. jag behöver ett litet hus, en skål med fin badsand, 
en vattenflaska (inte en vattenskål), en fruktträdsgren för att 
hålla mina tänder i trim och en skål i stengods.

hur länge leVer jAg? 10-15 år.

VAd gillAr jAg Att ätA? hö, alfalfa, 
spannmål, linfrön, granulat.

VAd får jAg inte ätA? jag får inte 
äta för mycket grönsaker eftersom 
jag kan må dåligt efteråt. jag får 
inte äta okända kvistar och 
örter. jag har också lätt 
att gå upp i vikt – jag 
ska inte äta mer än en 
matsked granulat om 
dagen. jag får inte 
komma i kontakt 
med vatten.

hAMSTER
min fAVoritmAt: russin, ett kokt ägg då och då, maskros, 
solrosfrön.

hur SkÖter mAn mig? jag är en ensling så det är inte lätt 
att vinna min vänskap – det tar tid och en massa godbitar. 
Särskilt våra honor är känsliga när de är i brunst. tala med 
mig, närma mig försiktigt med din hand och gör inga snabba 
rörelser. Väck mig aldrig när jag sover – ta reda på när jag är 
mest aktiv och ge mig godbitar från din hand. efter en liten tid 
kommer jag att klättra upp i din hand för att hämta dem. när 
jag blivit van vid din hand kan du långsamt börja lyfta upp mig. 
klappa mig med ditt finger på min rygg, inte på huvudet. jag 
kommer att börja lita på dig och efter ett tag kommer jag att 
leka med dig.

hur SkA mitt huS Se ut? en plast eller metallbur, ett litet 
hus att sova i, material för att sova i, vanligt vitt papper, en 
kartong utan tryck, hö eller bomullstrasor. en fruktträdsgren 
för att hålla mina tänder i trim, en skål i stengods, ett 
träningshjul med solid yta utan galler så att jag 
inte fastnar med fötterna i gallret och en 
vattenflaska.

hur länge leVer jAg? 2-3 år.

VAd gillAr jAg Att ätA? frön, 
spannmål, morötter, broccoli, 
kålrötter, granulat.

VAd får jAg inte ätA? 
jag får inte äta salta eller 
klibbiga nötter. ge mig 
inte tryckt papper 
eller plastföremål 
– jag kan äta
upp dem. jag 
får inte äta möglig 
mat, okända kvistar 
och örter.


