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Zorg voor een constante beschikbaarheid van vers drinkwater
Voer wanneer de mogelijkheid er is hele karkassen van wild, vogels of vissen
Breng variatie in je menu door rauwe vlezige botten te voeren van een verscheidenheid aan soorten van
dieren
Drie dagen per week is een aanvaardbare bovenste limiet voor het voeren van slachtafval (orgaan) aan
je hond
Voer tafelresten, gepureerd fruit of groenteresten wanneer ze beschikbaar zijn
Voer één maaltijd per dag in één groot stuk om het maximale effect van scheuren en trekken te
bekomen
Honden kunnen op ieder moment van de dag gevoerd worden, ’s avonds voeren werkt voor de meeste
eigenaars het beste.
Vele honden halen voordeel uit een dag per week vasten

Voorbeeldmenu voor twee weken
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Geschikte karkassen en rauwe vlezige botten
Kip/Gevogelte Kippenvleugels kunnen gevoerd worden aan zeer kleine honden. Kipkarkassen(waarvan het
vlees verwijderd is voor menselijke consumptie) zijn geschikt voor alle maten van honden. Hele kippen,
kalkoenvleugels en zo meer zijn geschikt voor de meeste honden.
Vis Hele vissen, inclusief ingewanden en graten, en vissenkoppen zijn geschikt voor de meeste honden
Lam Grote vlezige vleesbotten, vlezige nekken, vlezige schouders en vlezige ribben zijn waardevol
Rund Vlezige ribben, ossenstaarten in grote stukken en ossen kaken zijn geschikt voor honden van alle maten
Varkens strotten, koppen en staarten zijn geschikt voor de meeste honden
Konijn voer hele konijnen, compleet met pels en darmen of gevild en ontdaan van darmen naargelang ze
voorradig zijn. Indien gewenst kunnen ze voor zeer kleine honden in stukken gesneden worden, alhoewel zelfs
kleine honden halen hun voordeel uit het ontmantelen van hele konijnenkarkassen
Slachtafval orgaan lever van gelijk welk dier, hart, longen, milt, maagwand (bij voorkeur de groene,
ongespoelde) zijn geschikt voor alle honden.
Wild zowel haarwild als gevederd voer rauwe vlezige botten en orgaan van hert, ree, haas, duif, emoe,
struisvogel, kangoeroe, enz….. wanneer beschikbaar

Kwantiteit
Varieer de kwantiteit en het formaat van de stukken in overeenstemming met de eetlust, grootte en gewicht van
je hond. Een maatstaf voor wat kleine honden zouden kunnen eten, over de periode van één week, ligt ongeveer
rond de 20 % van hun lichaamsgewicht Bij grotere honden varieert dat tussen de 10 en de 20 % van hun
lichaamsgewicht. Tafelresten en fruit kunnen als extra componenten aan het dieet worden toegevoegd.
Voor meerdere details , inclusief het voeren van pups, zie hoofdstuk 2

