Hundtugg – brett och varierat sortiment
Hundtugg är en stor och viktig produktgrupp i varje
butik. Tuggen älskas av de flesta hundar och gör dessutom
nytta när de tuggas. Därför erbjuder Dogman ett brett
sortiment med stor variation när det gäller tuggstyrka, form
och smak. Vår strävan att vidareutveckla produktgruppen
har resulterat i storsäljare, som kyckling- och anktugg,
storpack och naturtugg.

Smaksatta tugg kan delas in i två grupper. De som tillsatts
en annan råvara, till exempel rent kycklingkött, och de som
enbart smaksatts med ett artificiellt aromämne, till exempel
biff- eller kycklingarom.

De traditionella, naturella råhudstuggen är tillverkade av
råhud från nötboskap. De delas upp i tre grupper utifrån
hur de producerats och vilket tuggmotstånd de har.
Tuggstyrka

Hundstorlek

Pressat tugg är flera lager torkad råhud som pressats
samman till ett kompakt och massivt tugg. Det ger ett
större tuggmotstånd och tuggtiden är längre än för de
rullade.

Smaksättning

Tuggstyrka

Djurslag på råvara
Färgkod

Rullat hundtugg är torkad råhud som rullats samman för
att ge ett poröst tugg med måttligt tuggmotstånd.
Tuggstyrka

Malt hundtugg är torkad råhud som malts sönder och
blandats med ris för att göra det lätt att tugga även för
mindre och äldre hundar.

Flera av de rullade och pressade tuggen finns också som
vita, dvs blekta. Blekningen sker med hjälp av väteperoxid,
som sedan noggrant sköljs ur med hjälp av vatten.

Tuggstyrka

Vi lägger stor vikt vid märkningen av våra tugg. Enkel och
tydlig märkning gör det lätt för kunden att hitta rätt produkt.
Alla tugg är märkta enligt Jordbruksverkets regelverk,
precis som alla andra forderartiklar under varumärket
Dogman. Tugg som säljs i lösvikt har en etikett runt varje
enskilt tugg.

Överskådlig hylla i butik. För att underlätta kundens val och göra tugghyllan så överskådlig som möjligt kan tuggen, oavsett
hyllans storlek, delas upp efter de olika varianterna – smaksatt, vitt, brunt och natur.
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Från slakteri till färdig produkt

Tuggens ursprung

I slakteriet
Salt (NaCl) tillsätts för att konservera och förlänga
hållbarheten på råvaran.

Dogmans traditionella tugg produceras i Asien, precis
som majoriteten av tuggben som säljs på den svenska
marknaden. Naturtuggen kommer till största delen från
svenska och europeiska leverantörer.

I garveriet
Hår avlägsnas mekaniskt genom tillsättning av kalium
oxid (K2O).
Huden tvättas med vatten och delas i två lager. Undre
lagret används för produktion (spaltas) av hundtugg.
(Det andra lagret garvas och används för framställning
av väskor och skor samt inom bilindustrin).

Veterinärkontroll av tugg
Redan innan tuggen skickas från avsänd
ningslandet görs en veterinärkontroll av
tuggen och ett så kallat hälsocertifikat tas fram. Så snart
tuggen anländer till Sverige görs en salmonellakontroll av
veterinär anlitad av Statens Jordbruksverk. Varje container
med tugg kontrolleras och får inte lämna Helsingborgs
hamn förrän en sådan kontroll är gjord.
Dogman gör också kontinuerligt egna tester av tuggen på
oberoende testinstitut för att säkra att de inte innehåller
några otillåtna ämnen.

Dogman besöker leverantörerna
I produktionen
Råhuden som ska användas för produktion av naturella
tugg torkas. Råhud till de vita tuggen bleks först med
hjälp av väteperoxid och tvättas sedan noggrant med
vatten innan de läggs för att torka.

Dogman gör sedan många år tillbaka regelbundet besök
på tuggfabrikerna. Dels för att de fysiska mötena med våra
leverantörer skapar bättre samarbets- och förhandlings
möjligheter, men också för att vi vid dessa möten kan försäkra oss om att vår ”code of conduct” (uppförandekod),
efterlevs när det gäller etiskt, socialt och miljömässigt ansvar.

Hudarna får sin slutliga form i produktionen – som
rullade, pressade eller malda tugg – och torkas därefter
i ugnar.

Kycklingtugg från Dogman
Våra leverantörer använder enbart kycklingkött av
högsta kvalitet, utan tillsatser. Produktion och kvalitet
kontrolleras strikt genom hela processen. I anläggningarna används samma standarder som vid produktion av människoföda.
Våra leverantörer kan visa godkända certifikat och
rapportersom utesluter melamin, antioxidanter och
andra tillsatser som inte är önskvärda.
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