Matschema från unghund till vuxen
middag

Dag 1 & 2
fågel och vom 50/50
DogGreen + laxolja

Dag 3
kött och +grönt

DogGreen + laxolja

Dag 4 & 5
fågel och vom 50/50
DogGreen + laxolja

Dag 6
kött och +grönt
DogGreen + laxolja

Öka maten om hunden ser tunn ut. Minska om den är rund. Från c:a 7 månader kan den äta en gång per dag. Från cirka 12 månader kan den fasta 1-2 dagar i
månaden och får då 1,5 ggr maten kvällen innan och 1,5 ggr kvällen efter fastan. Ge 1-3 ägg i veckan och lever (30-50 gr) 2-3 ggr i veckan. Du kan ge 30-60%
vom och 30-60% kyckling eller kalkon per fågel+vommåltid. Fördelningen 50/50 är inte viktig. Valpen äter 5-8% av kroppsvikten, den vuxna hunden oftast runt
3%.
Ger du mest mald mat, bör hunden alltid ha minst ett ben, typ revben, i veckan att gnaga på för att rensa tänderna och få tuggbehovet tillfredställt. Kanske
behöver du då även borsta tänderna på hunden ibland. Revben fungerar bra, de blir inte äckliga eftersom det inte är något kött på dem.
Proteinkänsliga, allergiska eller hungriga hundar kan äta gröt varje dag. Till RKB-måltiderna får de 40-50% gröt och 30-40% RKB, resten kan vara sallad, vitkål,
nässlor, mm.. Köttmåltiderna kan t ex bestå av 30-50% gröt, 25%-30% kött och 20-30% +grönt, ägg, lever, mm.
Hundar som äter gröt av andra än medicinska skäl (proteinkänsliga eller allergiska) får t ex 1/3 kött eller RKB, 1/3 +grönt, 1/3 gröt.
RKB är köttiga ben av alla djurslag. Benmängden kan vara 20-50% och kött 50-80%. Våra malda fågelkorvar är RKB. Blandade med vomkorvar och/eller +grönt
är de utmärkta måltider
KÖTT är allt kött från nöt, vilt, lamm, fisk eller annat slag Kött innehåller max 20% ben. Det är 30-70% kött i en köttmåltid. Våra köttkorvar är 100% kött och bör
alltså blandas med vegetabilier,grönt, gröt te x. En hund kan inte leva på kött!
+GRÖNT är malda blad, nässlor, maskrosblad, grönsaker, rotfrukter, frukt, mm. Det är även ägg, lever, njure, gröt, matrester.
ACV är äppelcidervinäger och 1 msk till måltiderna hjäpler till med matsmältningen.
GRÖT består av 1 dl av vardera hirs, bovete, avorioris och 1liter vatten. Det får koka upp och sedan sjuda på svag värme i ca 1 timme. Svalna och förvara i
kylen. Gröt kan utgöra 20-50% av måltiden. Denna blandning innehåller inte gluten vilket många hunsar är känsliga för.

Äldre hundar och hundar med ledproblem kan äta tillskott av glukosamin, kondtroitin och MSM. Vi har ett flytande tillskott som heter Hyaluron 365
och som vi tycker fungerar utmärkt
Aktiva hundar kan ges ett tillskott som heter MaxCan och som innehåller vitaminer och mineraler i en bra sammansättning.

