Kennel Ridotto Dalmatians – Åsa Boholm

Matlista och utfodringsanvisningar
Valpen utfodras vid 8 veckor och fram till 4 månaders ålder, fyra gånger per dag. Jämnt
fördelat över dagen. T ex kl 7, 12-13, 17, 21-22. Beroende vad som passar ens egna tider
bäst. Hundar behöver inte utfordras på ett bestämt klockslag.
Två mål består av majsvälling (till barn) 2dl (pulver som vispas i varmt vatten), ½ ägg
uppkokat i någon deciliter 3% mjölk (koka upp blandningen och dela upp den på två mål), 1 2 rågade matsked 10% yoghurt. Serveras med en skiva rostat bröd eller bröd bakat på vete,
evt 1 dl Magnusson Junior helfoder. Kan ökas till 2dl när valpen är större.
Två mål bestående av 1 del Nordic Bas färskfoder och 1 del Magnusson Junior torrfoder
uppblött i vatten. Tillsätt ½ matsked rapsolja per mål, eventuellt också 1 tsk linfröolja (per
dag). Lite fint råriven morot kan med fördel blandas i maten.
½ -1dl 3% A fil eller naturell youghurt kan ringlas över maten som en topping för ökad
smaklighet. Innehåller nyttiga mag- och tarmbakterier.
Små mängder matrester kan givetvis blandas i maten. Sås, pasta, grönsaker, råriven morot,
mejeriprodukter, ägg, bröd, kött, fisk och kyckling (inte fågelben).
Vid 4 månader tas ett vällingmål bort och vid 6 månader tas det andra vällingmålet bort.
Vissa valpar ratar vällingen efter ett tag. Då kan testa med A fil istället.
Riktmärke för mängd är ca 1dl Nordic Bas och 1dl Magnusson vid 8 veckor. Om valpen inte
äter upp, minskas mängden. Om valpen äter upp och verkar sugen på mer ökas mängden.
Här får man använda sunt förnuft. Valpar växer väldigt fort och det är viktigt att de inte faller
ur och blir tunna. Givetvis ska valpen inte bli tjock. Vissa är väldigt matfriska, andra inte
riktigt lika mycket. Mängden Nordic/Magnusson ökas successivt eftersom valpen växer. När
den är 4 mån bör givan per mål ligga runt 5-6 dl er mål. Men det är inte skrivet i sten. Fodra
efter hull och aptit.
När hunden är ett år är en stor del av tillväxten avklarad. Då behövs inte längre lika kraftigt
foder som till valp och unghund.
Det går bra att fortsätta med Nordic Bas eller byta till Nordic Spannmålsfri som innehåller
lite mindre protein. Jag har inget emot spannmålsfritt foder, tvärtom.
Magnusson Junior byts till vuxenfoder, Adult eller Light (beroende på hur lätt hunden lägger
på hullet). Fortsätt med 1 matsked rapsolja och 1 tsk linfrölja per dag (innehåller Omega 3
fettsyror). Den vuxna hunden fodras enligt följande: 1/3 färskfoder, 1/3 Magnusson
torrfoder, 1/3 bröd, pasta, ris, råriven morot, råriven vitkål, vetekli, som fungerar som
utfyllnad av portionen. Man kan också ge 2/3 färskfoder och 1/3 utfyllnad. Men inte mer än
200g färskfoder per dag eftersom det blir för kraftigt.
Magnussons hundfoder säljs bl a av Ica Maxi. De större affärerna har ett bredare sortiment.
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Magnusson har också ett ångkokt foder i korvar. Praktiskt att ha hemma om man glömt att
tina Nordic, inte har hemma eller man ska resa bort. Välj varianten Svensk Nöt Ångkokt.
Förvaras oöppnat i rumstemperatur och öppnat i kylskåp.
Nordic Dog Food AB tel 0411-611 55. På hemsidan finns att läsa om produkter och
återförsäljare. Klicka på kartan eller ring Nordic.
I Göteborg säljs Nordic av Dogman (tidigare Huveröds) på Backaplan 031-22 40 45.
I Stora Höga av Stora Höga Hund och Katt 0303 – 77 70 65
I Borås av Aki Hundcenter 0709-40 27 95
Mera Petfood Sverige har superbra hundkex i olika storlekar och modeller. Beställes på
nätet. Jag ger aldrig hundtugg av råhud eller animaliska restprodukter. Många gånger har
dessa produkter tveksamt ursprung med kemikalier och bakterier, olyckor händer lätt när
det gäller en glupsk hund, bitar sväljs och fastar i svalg, mage och tarm. Kan bli en kostsam
och farlig historia. Mina hundar får bara hårda hundkex att tugga på.
Till sist, har du frågor om valpen eller hundens foderstat, tveka inte att kontakta mig.
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