Malinuts ruokintaohjeet

Kuivamuona

Josera Kids/ High Energy/Balance (- 1 v)
Josera High Energy/Balance (1 v-)

Muut ruoka-ainekset

*raaka liha
*kypsennetty liha/kana
* kypsennetty kala
*naudan maha
*tuotantoeläinten sisäelimet
*raaka/paistettu/keitetty kananmuna
vähämausteinen kotiruoka
keitetty makaroni, riisi, peruna
tattaripuuro
ohrapuuro
riisipuuro
*keitetyt kasvikset
*piimä
* raa´at luut
* Neu

Päivittäinen ruokinta- aika

3 x päivässä puolen vuoden (+/- 3 kk) ikään
saakka. Seuraa koiraa.

Päivittäinen ruokamäärä luovutusiässä

5-6 dl jaettuna ruokintakertojen määrällä

Päivittäisen ruoan sisältö

1/3 piimää, 1/3 kuivamuonaa, 1/3 muita
edellälueteltuja ruoka- aineksia
1 tl kylmäpuristettua rypsi-, maissi-, lohi-, tai
pellavaöljyä

Muuta
Josera-kuivamuonaa ei saa turvottaa. Siihen voi tarjottaessa lisätä piimää, vettä tai laimeaa
liha/kasvislientä mutta liotessaan se pilaantuu nopeasti.
Koiran kasvaessa ruoan kokonaismäärää lisätään, kuitenkaan koira ei saa lihoa. Kylkiluiden tulee olla
tunnusteltavissa ilman ”kaivamista”, niiden ei kuitenkaan pidä näkyä selvästi.
Kuivamuonasäkin kyljestä löytyvät suuntaa-antavat ohjeet. Niihin ei kuitenkaan pidä luottaa sokeasti
vaan seurata koiraa itseään.
Kuivamuonan sisällyttäminen ravintoon pitäisi riittää turvaamaan koiran tarvitsemat kivennäis- ja
hivenaineet. Piimä huolehtii kalkin riittävästä saannista. Rypsiöljy sisältää runsaasti terveellisiä ja
välttämättömiä rasvahappoja. Maissi- pellava- tai kalaöljyllä voidaan korvata rypsioljy.

Maatalousliikkeistä on saatavilla useita tuotantoeläinten hoitoon tarkoitettuja tuotteita ja ne sopivat
suurimmaksi osin myös koirien käyttöön (esim. pellava- ja kalaöljy).
Koiran ulosteen tulisi olla kiinteää ja mattapintaista. Kiiltävä ulkopinta kertoo ruoan liiallisesta
rasvaisuudesta. Eläinlääkärikäyntien yhteydessä on suositeltavaa kysyä lääkärin mielipidettä koiran
kasvuvaiheesta ja rakenteesta, näin mahdolliset kasvuhäiriöt tulevat ilmi ajoissa. Koira on hyvä punnita
parin viikon välein ja verrata sen sisarusten painoon. Nämä painotiedot saa kasvattajalta, samoin
vertailutietoa ruokamäärästä.
Mikäli kolmen päivittäisen ruokintakerran ohjelma ei jostain syystä sovi koiralle, kertoja voi vähentää
kahteen jo ennen puolen vuoden ikää. Ruokinta-aikojen tulisi mahdollisuuksien mukaan olla vaihtelevia,
koiran elimistö kärsii jos ruokinta-ajat ovat päivittäin täsmälleen samat.
Kaikkia lueteltuja ruoka-aineksia ei tarvitse ruokavalioon sisällyttää, vaan ne on listattu suositeltavina
vaihtoehtoina auttamaan ruokavalion suunnittelemisessa.
Tärkeää !! Mikäli koira ei joskus syö tarjottua annosta, pitää kuppi poistaa koiran saatavilta viimeistään
viiden minuutin kuluttua ja tarjota seuraava ateria normaalisti ajallaan. Näin toimitaan AINA vastaavissa
tilanteissa koko koiran elämän ajan. Huomioitavaa on, että koira ei KOSKAAN tapa itseään nälkään.
Nirsoilu on syytä ehkäistä heti pentuiässä, näin vältytään erikoisruoilta ja muilta harmeilta. Koiralle ei saa
milloinaan pitää ruokaa aina saatavilla.
Vielä tärkeämpää! - tilapäinen ruokahaluttomuus voi myös olla ensimmäinen merkki melkein mistä
tahansa sairaudesta. Myös hampaiden vaihtuminen, hammassairaudet, vierasesineet ja vauriot suussa,
nielussa tai jokin lukuisista ruoansulatuskanavien sairauksista voi aiheuttaa ennen ahneella koiralla
syömättömyyttä. Siksi ruokahaluttomuuden syy on aina selvitettävä.
Mikäli koiralle tarjotaan raakoja luita, tulee seuraavana päivänä pidättäytyä kaikista viljatuotteista, myös
kuivamuonasta. Tämä johtuu siitä, että koiran nielaisemat luut sulavat 100 %:sti mahalaukussa mutta
tämä prosessi kestää. Viljatuotteet taas matkustavat koiran suoliston läpi huomattavasti nopeammin ja
jos niitä tarjotaan luuaterian jälkeen, ei luille jää mahdollisuutta sulaa vaan pahimmassa tapauksessa
suoliston läpi kulkevat viljatuotteet työntävät sulamattomat luut ulos ennen aikojaan aiheuttaen
ongelmia. Luupäivän jälkeen suositeltavat ruoka-aineet on merkitty listaan tähdellä (*).
Uunissa kypsennettyjä luita ei koiralle saa antaa.
Eläinkaupoista saatavia luita ja muita purutuotteita saa antaa. Huomioitavaa niissä on se, että esim.
possunkorvan sisältämä energia vastaa kokonaista ateriaa. Myös koulutuksessa käytettävät makupalat
normaaliaterioiden lisänä saattavat lihottaa pentua.
Josera- kuivamuonan jälleenmyyjät: http://www.josera.fi/sivut/liikkeet.html
NEU: http://www.neufrau.net/neufrau/index.html#
-

Sivulta kannattaa lukea ”Neun tarina” joka antaa paljon tietoa koiran ruokinnasta. Neuta voit
kysellä omasta lemmikkiliikkeestäsi.

Kotona kannattaa kierrättää kaikki: perunan keitinliemestä kananmunankuoriin. Keitinliemet voi lisätä
ruoka-annokseen piimän sijasta ja kuoret jauhaa kalkkilisäksi.

