Golden Eagle viljaton tuoreliha-sarja

TUORELIHAA
Korkealaatuiset tuorelihat ovat pääraaka-aineina Golden Eaglen tuorelihasarjassa. Korkea proteiinipitoisuus auttaa ylläpitämään lihasmassaa ja tuote sisältää
myös keholle välttämättömiä ravintoaineita, lihaperäisiä aminohappoja sekä välttämättömiä hivenaineita.
EI VILJAA
Golden Eaglen tuorelihasarja ei sisällä viljoja. Tässä hypo-allergisessa, myös allergisille koirille sopivassa sarjassa, on nostettu proteiinipitoisuutta käyttämällä
korkealaatuisia tuorelihoja viljojen sijasta.
RAVINTOPROFIILIN TARKAT VALINNAT MYÖS IHON JA TURKIN YLLÄPITOON
Terveen ihon ja tuuhean, kiiltävän turkin saavuttaminen ruuan laadun kautta ei ole salaisuus, se vain maksaa paljon. Sen sijaan, että käyttäisimme monien
lemmikkien ruokien valmistajien tapaan kasvispohjaisia valkuaislähteitä ja halpoja, heikkolaatuisia rasvoja ja öljyjä, panostamme nimenomaan laatuun,
käyttämällä ruokien valmistuksessa korkealaatuista lihaa, laadukkaita rasvoja ja öljyjä, korkeammat määrät vitamiineja ja hivenaineita, arvokkaita ravintolisiä
sekä pre- ja probiooteja lisäravinteina.
HELPPO VAIHTOEHTO RAAKARUOKINNALLE
Korkeat tuorelihapitoisuudet ilman viljoja tekevät näistä ruuista ihanteellisen vaihtoehdon raakaruokinnalle. Hidas ja hellä valmistusprosessimme auttaa
säilyttämään ruuan luonnolliset vitamiinit, hivenaineet ja ravintopitoisuuden, joka usein menetetään teollisten tuotteiden valmistuksessa.

Golden Eagle viljaton tuoreliha- sarja
Uudella lämpökäsittelyprosessilla voidaan valmistaa aidosti paljon tuoretta lihaa
sisältävä koiranruoka.
Aikaisemmin mahdollisuudet tähän olivat hyvin rajalliset johtuen tuorelihan korkeasta
nestepitoisuudesta. Nestepitoisuus tuoreessa lihassa nousee jopa 80%:iin ja tällaisen
lihan lisääminen ruokaan tarkoitti todellisuudessa alle 20% kuivalihapitoisuutta.
Markkinointiin tämä monelle valmistajalle kelpasi mainiosti, vaikka todellinen
lihapitoisuus oli erittäin alhainen.
Yli neljän vuoden kehitystyö vaati uudenlaista suunnittelua, uusien lähestymistapojen
ja prosessien sekä laitteistojen kehittelyä, jotta todellista tuorelihapitoisuutta pystyttiin
nostamaan. Lopputuloksena ainutlaatuinen keskipakoisvoiman hyödynnettävyys,
alhainen keittolämpötila sekä ainutlaatuinen kuivaustekniikka, joiden yhteisvaikutteisuudella tuorelihan osuutta on saatu radikaalisti nostettua.
Kaavio kriteereistä

Tämä tuotantoprosessi, yhdistettynä Golden Eaglen ainutlaatuisiin resepteihin, on
mahdollistanut uuden tuoreliha- sarjan.
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Keskipakoisvoiman käyttö ja lämpökäsittelyprosessi
- Tuoreliha lisätään 500 litran kattilaan
- Kattila lämmitetään hitaasti 90 asteeseen ravintoaineiden
säilyttämiseksi ja samalla sekoitetaan (kattila lempinimeltään
”Salaattilinko”)
- Liha keitetään hellävaraisesti ja keskipakoisvoiman ansiosta
tasaisesti
Sekoituksen ja lämmityksen vaikutukset:

Keskipakovoima kattilat,
lempinimeltään
”Salaattilingot”

1. Liha painautuu kattilan reunoille
2. Lämpö nostaa rasvat ja öljyt pintaan, josta ne poistetaan ja
ruiskutetaan takaisin nappuloihin extruuderin jälkeen. Rasvat
ja öljyt ovat tällöin 100% puhtaita
3. Ylimääräinen vesi poistetaan.
4. Tupla ekstruuderia (keitintä) voidaan ajaa matalassa
lämpötilassa, ravintoaineita tuhoamatta, muodostamaan
nappulat.

Tuore liha lisätään
”Salaattilinkoon”

Alla oleva esitys kuvaa molempia tuotantoprosesseja, ylempi vanhaa metodia, jossa tuoreliha lisättiin vain muihin
raaka-aineisiin ja korkeassa lämpötilassa ylimääräinen kosteus haihdutetiin. Alempi kuvaa keskipakoisvoiman
hyödyntämistä ja lämpökäsittelyn vaikutusta
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Korkean laadun takaamiseksi
RAAKA-AINEET
Tarkka raaka-aineiden valintaprosessi – Raaka-aineet ostetaan ainoastaan parhailta
toimittajilta. Kaikki raaka-aineet tulevat EU:sta ja lihat tulevat ainoastaan Englannista jotta
voimme taata täyden jäljitettävyyden jokaiselle raaka-aineelle, aina maatilalle asti. Kaikki raakaaineet ovat ihmisravinnoksi tarkoitettuja. Valmistuksessa ei käytetä kemikaaleja, ei keinotekoisia
väri-, maku- tai säilöntäaineita, ei GMO:ta, ei epämääräisiä E-numeroita, vaan vain ja ainoastaan
luonnollisia raaka-aineita luotettavilta toimittajilta.
TUOTANTO
Raaka-aineiden tarkistus- Jokainen raaka-ainetoimitus saa oman eränumeronsa. Jokaisesta
erästä otetaan näytteet ja ne analysoidaan ennen tuotantoon pääsyä.
Valmiin tuotteen analyysi- Analyysissä tarkistetaan kypsyystaso, tiiviys, kosteus, öljy, rasva,
proteiini, tuhka sekä kuitutaso. Edistyksellinen mikrobiologinen sekä NIR- analyysi turvaa laadun
tason. Sulavuuden ja ravintoaineanalyysin tarkistaa Laatukontrolli (QC)
Myös yksittäisten nappuloiden koko, muoto ja tiheys tarkistetaan vastaamaan reseptiä.
Tuotantosyklin aikana tehtävät kaikkiaan yli 100 eri tarkistusta ja testiä varmistavat Golden
Eaglen tunnetusti korkean laadun.
PAKKAUS
Jokainen pakkaus tarkistetaan manuaalisesti pakkausvaiheessa. Pakkaamisen jälkeen
pakkaukset menevät vielä metallinpaljastimen läpi. Laatukontrolli varmistaa painon,
pakkausmerkinnät, parasta-ennen päivämäärän sekä eränumeron jokaisesta pakkauksesta.
VIIMEINEN LAADUN TARKISTUS
QC eli Laatukontrolli vahvistaa vielä lisäksi laboratoriotestien tulokset, ennen kuin tuote
hyväksytään toimitukseen.

Vain englantilaista lihaa, jolloin jokainen lihaerä voidaan jäljittää yksittäiselle tilalle.
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LAADUN VARMISTUS
• Tuotteiden valmistaminen pienissä
erissä mahdollistaa tarkan
laatuvalvonnan
• Tarkat laadunvalvontakriteerit
valmistuksen jokaisessa vaiheessa
• Oma laboratorio tarkistaa kaikki
saapuneet raaka-aineet sekä oman
tuotannon.
• Huipputeknologia ja tietokoneohjattu valmistus takaa korkean
laadun valmistusprosessin jokaisessa
vaiheessa.

Ainutlaatuinen, ympäristöystävällinen tuotantolaitos
Ekologia, biologinen monimuotoisuus ja luonnonsuojelu –
Tehdas on perustettu omistajaperheen omalle maatilalle ja ympäristöstä halutaan myös pitää huolta.
Tätä luonnon monimuotoisuuden ylläpitoa toteutetaan mm lisä istutuksilla ja kosteikkojen luomisilla
edistämään pesivien lintujen elinolosuhteita, Douglas-joen veden puhdistamisella, kalanpoikasten
istutuksilla sekä myös Ympäristöpalkinnon saaneeseen omaan kierrätyslaitokseen, erottelemaan
paperi, pahvi ja muovi – vähentäen dramaattisesti kaatopaikkajätteen määrää. Myös kierrätysilma
puhdistetaan, suodattamalla ilma kuusen kaarnan läpi valtavassa biologisessa puhdistuslaitoksessa.
Kokonaisuudessa pyrkimyksenä ylläpitää kestävää kehitystä ja laitos onkin edelläkävijä ympäristöystävällisyydessään. Tätä filosofiaa sovelletaan myös tuotantoon, luontoa suojellen ja kunnioittaen.

Farm Formula 35/18 – Tuore Ankka ja Kalkkuna- Viljaton
Golden Eagle Farm Formula on valmistettu tuoreesta ankasta ja kalkkunasta. Ruoka on suunniteltu koirille,
jotka tarvitsevat korkeaproteiinista laadukkaista lihoista valmistettua ruokaa. Ruuassa käytetyt ankka ja
kalkkuna ovat kasvaneet Englannissa vapaina, ruoka on säilötty luonnollisilla säilöntäaineilla. Ruuan korkea
Omega- 3 pitoisuus, joka tukee sydämen, aivojen sekä silmien toimintaa, on peräisin lohiöljystä, josta saadaan
myös turkkiin kiiltoa. Ruoka on myös hypo-allergista, sillä se ei sisällä viljoja eikä mitään raaka- aineita joiden
epäillään aiheuttavan allergisia reaktioita. Golden Eagle Farm Formula jatkaa Golden Eaglen perinnettä ja
filosofiaa puhtaan ja terveellisen ruuan edelläkävijänä.
Koostumus: Valkuainen 35%, Rasva 18%, Kuitu 3,5%, Kosteus 8%
41% Ankka, 22% Kalkkuna, bataatti, peruna, herne, linssi, kuivattu kananmuna, juurikaskuitu, pellavansiemen,
ankkakastike, kookosöljy, lohiöljy, kivennäisaineita, vitamiineja, Prebiootti, FOS, MOS, Probiootti, omena,
porkkana, tomaatti, yucca-uute, merilevä, karpalo, glukosamiini, MSM, kondrotin sulfaatti, piparminttu,
timjami, oregano, salvia, meirami, basilika, persilja
- EI viljoja
- EI kanaa, porsasta, lammasta eikä nautaa, vain tuoretta ankkaa ja kalkkunaa
- EI keinotekoisia väri-, maku- tai säilöntäaineita, ei maitotuotteita
- Täysin luonnollinen ja holistinen
- SISÄLTÄÄ prebiotteja (MOS ja FOS)
- SISÄLTÄÄ probiootteja (DFM) sekä L-karnitiinia rasvan hyödynnettävyyteen
- SISÄLTÄÄ BioHealth™ and Lactohealth™ ravintolisiä
Ravitsemukselliset lisäaineet:
Vitamiinit: Vit 26440 IU, D3-vitamiini 2100 IU, Vit E 430 IU; Hivenaineet: E1 / Fe 160 mg, E2 / I 1,57 mg, E4 / Cu
57 mg, E5 / Mn 105 mg, E6 / Zn 133 mg, E8 / SE 0,64 mg / kg; Aminohapot: L-karnitiini 480 mg, Omega-6 2,5%,
Omega-3 1,2%

Wild Formula 34/17 – Tuore peura, silli ja kani - Viljaton
Golden Eagle Wild Formula on valmistettu tuoreesta peurasta, sillistä ja kanista. Ruoka on suunniteltu koirille,
jotka tarvitsevat korkeaproteiinista laadukkaista lihoista valmistettua ruokaa. Ruuassa käytetyt peura ja kani
ovat kasvaneet Englannissa vapaina, ruoka on säilötty luonnollisilla säilöntäaineilla. Ruuan korkea Omega- 3
pitoisuus, joka tukee sydämen, aivojen sekä silmien toimintaa, on peräisin lohiöljystä, josta saadaan myös
turkkiin kiiltoa. Ruoka on myös hypo-allergista, sillä se ei sisällä viljoja eikä mitään raaka- aineita joiden
epäillään aiheuttavan allergisia reaktioita. Golden Eagle Wild Formula jatkaa Golden Eaglen perinnettä ja
filosofiaa puhtaan ja terveellisen ruuan edelläkävijänä.
Koostumus: Valkuainen 34%, Rasva 17%, Kuitu 3,5%, Kosteus 8%
27% peura, 22% silli, bataatti, 6% kani, peruna, herneet, linssit, kananrasva, kuivattu kananmuna, juurikaskuitu,
pellavansiemen, kanaliemi kastike, kookosöljy, kivennäisaineita, vitamiineja, Prebiootti, FOS, MOS , Probiootti,
omena, porkkana, tomaatti, Yucca, merilevä, karpalo, glukosamiini, MSM, Chondrotin sulfaatti, piparminttu,
timjami, oregano, salvia, meirami, basilika, persilja
- EI viljoja
- EI kanaa, porsasta, lammasta eikä nautaa, vain tuoretta peuraa, silliä ja kania.
- EI keinotekoisia väri-, maku- tai säilöntäaineita, eikä maitotuotteita.
- Täysin luonnollinen ja holistinen
- SISÄLTÄÄ prebiotteja (MOS ja FOS)
- SISÄLTÄÄ probiootteja (DFM) sekä L-karnitiinia rasvan hyödynnettävyyteen
- SISÄLTÄÄ BioHealth™ and Lactohealth™ ravintolisiä
Ravitsemukselliset lisäaineet:
Vitamiinit: Vit 26440 IU, D3-vitamiini 2100 IU, Vit E 430 IU; Hivenaineet: E1 / Fe 160 mg, E2 / I 1,57 mg, E4 / Cu
57 mg, E5 / Mn 105 mg, E6 / Zn 133 mg, E8 / SE 0,64 mg / kg; Aminohapot: L-karnitiini 480 mg

Ocean Formula 33/16 – Tuore Lohi, Kirjolohi ja Silli - Viljaton
Golden Eagle Ocean Formula on valmistettu tuoreesta lohesta, kirjolohesta ja sillistä. Ruoka on suunniteltu koirille,
jotka tarvitsevat korkeaproteiinista, laadukkaista raaka-aineista valmistettua ruokaa, joka on säilötty luonnollisilla
säilöntäaineilla. Ruuan korkea Omega- 3 pitoisuus tukee sydämen, aivojen sekä silmien toimintaa, on peräisin
lohiöljystä, josta saadaan myös turkkiin kiiltoa. Ruoka on myös hypo-allergista, sillä se ei sisällä viljoja eikä mitään
raaka- aineita, joiden epäillään aiheuttavan allergisia reaktioita. Golden Eagle Ocean Formula jatkaa Golden Eaglen
perinnettä ja filosofiaa puhtaan ja terveellisen ruuan edelläkävijänä.
Koostumus: Valkuainen 33%, Rasva 16%, Kuitu 3,5% Kosteus 8%
23% Lohi, 22% Silli, 20% Kirjolohi, bataatti, peruna, herneet, linssit, juurikaskuitu, kuivattu kananmuna,
pellavansiemen, lohikastike, kookosöljy, kivennäisaineita, vitamiineja, Prebiootti, FOS, MOS, Probiootti, omena ,
porkkana, tomaatti, Yucca, merilevä, karpalo, glukosamiini, MSM, Chondrotin sulfaatti, piparminttu, timjami, oregano,
salvia, meirami, basilika, persilja
- EI viljoja
- EI kanaa, porsasta, lammasta eikä nautaa, vain tuoretta Lohta, Kirjolohta ja Silliä
- EI keinotekoisia väri-, maku- tai säilöntäaineita eikä maitotuotteita
- Täysin luonnollinen ja holistinen
- SISÄLTÄÄ prebiotteja (MOS ja FOS)
- SISÄLTÄÄ probiootteja (DFM) sekä L-karnitiinia rasvan hyödynnettävyyteen
- SISÄLTÄÄ BioHealth™ and Lactohealth™ ravintolisiä
Ravitsemukselliset lisäaineet:
Vitamiinit: Vit 26440 IU, D3-vitamiini 2100 IU, Vit E 430 IU; Hivenaineet: E1 / Fe 160 mg, E2 / I 1,57 mg, E4 / Cu 57 mg,
E5 / Mn 105 mg, E6 / Zn 133 mg, E8 / SE 0,64 mg / kg; Aminohapot: L-karnitiini 480 mg

Ruokintamäärät vaihtelevat rodusta, liikunnasta ja iästä riippuen ja suositukset ovat ohjeellisia.
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Suositus ruokintaan, 1-2 kertaa päivässä, huolehdi aina että tuoretta vettä saatavilla. 1dl on n.50 g

Tekninen analyysi

Valkuainen
Rasva
Kuitu
Tyhka max
Kosteus
Linolihappo (Omega 6)
Linoleenihappo (Omega
3)
A-vitamiini
D3-vitamiini
E-vitamiini
B1-vitamiini
B2-vitamiini
B6-vitamiini
B12-vitamiini
Niasiini
Pantoteenihappo
Foolihappo
Biotiini
L'Karnitiini

%
%
%
%
%
%
%
IU/kg
IU/kg
IU/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mcg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mcg/kg
mg/kg

FARM
Duck&Turkey

WILD
Venison&Rabbit

OCEAN
Salmon&Herring

35
18
3,5
9,5
8
2,5

34
17
3,5
9,5
8
2,8

33
16
3,5
9
8
2,8

Kalkki
Fosfori

2,8

Sinkki
Kupari

1,1
26400
2000
430
0,5
3,0
3,0
38
20
4,5
1,0
150
480

1,8
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3,0
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1,0
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480

26400
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0,5
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3,0
38
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FARM
Duck&Turkey

WILD
Venison&Rabbit

OCEAN
Salmon&Herring

%

2,3

2,2

1,5

%

1,3

1,5

1,3

Kaliumi

%

1,10

1,30

1,30

Natriumi

%

0,23

0,28

0,32

Kloridi

%

0,37

0,43

0,47

%

0,20

0,18

0,19

mg/kg

63

63

63

mg/kg

20

20

20

Manganeesi

mg/kg

44

44

44

Rauta

mg/kg

100

100

100

Seleeni

mg/kg

0,35

0,35

0,35

kCal/100g

367

355

363

Magnesiumi

Metabolinen energia
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