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Kære læser, 
 
Velkommen til forordet til online udgaven af Udret mirakler: Giv din hund rå kødfulde 
ben. Det er en bog, som alle hunde har ventet på – og hunde har i mange år forsøgt at 
bibringe os den viden, som er beskrevet her.  
 
Udret mirakler giver en essentiel information til hunde, deres ejere, dyrlæger, undervisere 
og enhver, der måtte have interesse i hunde, fodring og sundhed. Gennem otte kapitler vil 
du blive indført i det essentielle og det praktiske omkring fodring af hunde, inklusiv 
hvordan du kan finde friskt og sundt kød, og hvordan du på en sikker måde, opbevarer og 
tilbereder et foder bestående af rå kødfulde ben. Det er meget lettere end du tror.  
Se dit kæledyr stråle af sundhed, indeni og udenpå, på et foder, der er perfektioneret af 
naturen. Snart vil du begynde at dele budskabet med familie og venner. Mange mennesker 
lærer mange værdifulde ting ved at fodre deres hund på denne måde; ting som også hjælper 
med at forbedre deres egen families spisevaner! 
 
Denne danske online udgave er udarbejdet uden honorar af nogen art og du kan lave kopier 
heraf, som du kan give til venner og familie. Den engelske udgave af Work Wonders og 
den mere detaljerede Raw Meaty Bones: Promote Health, er tilgængelige som paperback. 
Hvis din dyrlæge, venner eller naboer læser engelsk, vil de måske blive glade for at få 
bøgerne på originalsproget. Udover at hjælpe med at sprede budskabet, vil du også hjælpe 
Rå Kødfulde Bens kampagne til fordel for sundere kæledyr, økonomien og et naturligt 
miljø.  
 
Vi ønsker dig al mulig sjov og et mere end godt helbred.  
 

 
 
 
 
 
 

Tom Lonsdale, forfatter  Marianne Thornberg, oversætter 
 
Ps. Udret mirakler indeholder masser af information, som også kan 
anvendes praktisk til katte og fritter. 
 


