At fodre den indre ulv
•
•
•
•
•
•

Konstant adgang til frisk vand.
Giv hele kroppe af vildtlevende dyr, fugle og fisk når som helst det er muligt.
Sørg for variation ved at fodre med rå kødfulde ben fra flere forskellige slags dyr.
Tre dage om ugen er en fornuftig øvre grænse for fodring med indmad.
Giv madrester; blendet frugt og grøntsagsskræller, når de forefindes.
Giv kun et måltid om dagen i store stykker (hvor det er muligt) for at sikre
maksimalt gnave- og tyggearbejde.
• Hunde kan fodres på et hvilket som helst tidspunkt på dagen. At fodre om
aftenen, fungerer bedst for de fleste kæledyrsejere.
• Mange hunde har gavn af en fastedag om ugen.

2-ugers prøvemenu
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Egnede dyrekroppe og rå kødfulde ben
Kylling/fjerkræ Kyllingevinger kan gives
til meget små racer. Kyllingeskrog (minus
det kød, der er fjernet til menneskeføde) er
gode for alle racer. Hele kyllinger,
kalkunvinger og lår er egnede til de fleste
hunde.
Fisk Hele fisk inklusiv tarme og skæl og
fiskehoveder er egnede til de fleste hunde.
Lam
Store
kødfulde
lammeben,
lammehalse, kødfuldt lammespidsbryst og
ribben er gode.
Okse Kødfulde okseribben, oksehaler i
store stykker og oksekæber er egnede til
hunde i alle størrelser.

Gris Grisetæer, -hoveder og -haler er
egnede til de fleste hunde.
Kanin Giv hele kaniner med pels og tarme
eller flåede og rensede – som du nu kan få
det. Hvis det er ønskeligt, kan kaniner
skæres i stykker til meget små hunde –
selvom selv den mindste hund har gavn af
at skulle håndtere en hel kaninkrop.
Indmad Lever fra et hvilket som helst dyr,
hjerter, lunger, milt og mavesæk
(fortrinsvis grøn og uvasket) er egnet til
alle hunde.
Vildtlevende dyr og fugle Giv rå
kødfulde ben og indmad fra hjort, emu,
struds, kænguru etc. – hvad du kan få.

Mængde
Varier mængden og størrelsen af stykkerne i henhold til din hunds appetit, størrelse og
vægt. Som en tommelfingerregel vil små hunde skulle have omkring 20 % af deres
kropsvægt i rå kødfulde ben over en periode på en uge. Større hunde har et cirka behov
på mellem 10-20 % af deres kropsvægt. Madrester og frugt kan gives som ekstra udover
foderet.
For yderligere detaljer, herunder fodring af hvalpe, se kapitel 2.

