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Κεφάλαιο 3 

Πηγές ωµών τροφών 
Τα ζώα φωνάζουν, γρυλίζουν και βρυχώνται, οι θαµώνες κάνουν «ωωω!» και «ααα!» την 

ώρα του ταΐσµατος στο ζωολογικό κήπο. Είναι το γεγονός της ηµέρας. Οι υπεύθυνοι του 

ζωολογικού κήπου φροντίζουν να µην απογοητεύσουν τα ζώα ή τους επισκέπτες – 

προγραµµατίζουν εκ των προτέρων. Έχοντας σαν κύρια αρχή την ασφάλεια, σχεδιάζουν 

και κατασκευάζουν χώρους που πληρούν ή ακόµα και ξεπερνούν τις προϋποθέσεις. Έτσι, 

χρειάζεται να υπάρχουν ασφαλείς χώροι για τους επισκέπτες από όπου θα µπορούν να 

βλέπουν, καθώς και ασφαλείς χώροι εργασίας για τους επιστάτες των ζώων.  

 

Οι ζωολογικοί κήποι πρέπει να έχουν αξιόπιστες πηγές κατάλληλων τροφών, σε προσιτές 

τιµές, όλο το χρόνο. Το τάισµα των ζώων δεν µπορεί να αφεθεί στην τύχη.  

 

Στο δικό σας ζωολογικό κήπο χωρίς κάγκελα, που παρέχει στέγη σε ένα αριθµό σκύλων 

και ίσως και σε άλλα σαρκοφάγα, µία µικρή προετοιµασία θα βοηθήσει το οµαλό και 

αποτελεσµατικό τάισµα των πεινασµένων συντρόφων σας.  

Οικιακές εγκαταστάσεις 

Ωµά κόκκαλα µε κρέας, κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση 

Εάν τα σκυλιά σας είναι µικρά ή λίγα σε αριθµό, τότε το τάισµα µε ωµά κόκκαλα µε 

κρέας που είναι κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση είναι µία οικονοµική και 

αποτελεσµατική λύση. Το ψυγείο/καταψύκτης που ήδη έχετε πιθανά έχει αρκετό χώρο 

για να αποθηκεύσετε µερικά επιπλέον κιλά τροφής. Προσπαθήστε να υπολογίσετε την 

εβδοµαδιαία κατανάλωση που κάνει ο σκύλος σας. Χονδρικά υπολογίστε το 20% του 

βάρους του σε τροφή, την εβδοµάδα. 

 

Ένα σκυλί πέντε κιλών χρειάζεται περίπου ένα κιλό φτερούγες κοτόπουλου. Εάν ο 

σκύλος σας ζυγίζει 20 κιλά, τότε θα χρειάζεται περίπου τέσσερα κιλά τροφής τη 

εβδοµάδα. Έχετε αρκετό χώρο;  

 

Μία καλή ιδέα είναι να χωρίζετε την τροφή σε ηµερήσια γεύµατα. Μπορείτε να 

χρησιµοποιήσετε πλαστικές σακούλες του σούπερ µάρκετ. Εναλλακτικά, µπορείτε να 

χρησιµοποιήσετε πλαστικά δοχεία τα οποία µπορείτε να πλύνετε µετά από κάθε χρήση.  

 

Εφ’όσον η τροφή που χρησιµοποιείτε είναι κατάλληλη για ανθρώπινη κατανάλωση, τότε 

τα συνηθισµένα µέτρα υγιεινής του σπιτιού είναι αρκετά. Βεβαιωθείτε ότι τα ζουµιά από 

τα ωµά κρέατα, δεν µολύνουν άλλες τροφές. Οι πάγκοι, οι επιφάνειες εργασίας και τα 

σκεύη, πρέπει να καθαρίζονται σχολαστικά. Το πλύσιµο µε απορρυπαντικό και ζεστό 

νερό επαρκεί. Τα αυτόµατα πλυντήρια µπορούν να αναλάβουν το πλύσιµο των δοχείων 

και των µαχαιριών. Μετά τη διαχείριση ωµών τροφίµων, πλύντε καλά των χέρια σας και 

βεβαιωθείτε ότι τα µικρά παιδιά δεν θα πιάσουν κάτι µε τα χέρια τους.  
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Κουφάρια, σκοτωµένα ζώα και χονδρικές προµήθειες 

Οι αναλογίες αλλάζουν εάν αγοράζετε χονδρική ή εάν ταΐζετε ολόκληρα κουφάρια 

(αρουραίους, ποντίκια, κουνέλια κ.λ.π.), ακαθάριστο πατσά, σκοτωµένα ζώα από το 

δρόµο ή τρόφιµα ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση. Τα διατροφικά οφέλη και η 

συνεχόµενη µείωση του κόστους, κάνουν το εγχείρηµα να αξίζει τον κόπο. Αλλά, για 

κάτι τέτοιο είναι απαραίτητος ένας αρχικός προγραµµατισµός και µία επένδυση.  

 

Κατ’αρχήν είναι καλή ιδέα να ορίσετε κάποιο χώρο στο πλυσταριό, στο γκαράζ ή την 

αποθήκη σας για να τοποθετηθούν ψυγεία και καταψύκτες. Ξεχωριστοί χώροι 

καθαριότητας µε αποχέτευση, ζεστό και κρύο νερό, είναι επίσης καλό να υπάρχουν.  

 

Τα ψυγεία και οι ψυχροί θάλαµοι είναι ΟΚ για τη διατήρηση κρέατος µέχρι δύο 

εβδοµάδες. Αλλά γενικά είναι καλύτερο να επενδύσετε σε ένα ξεχωριστό καταψύκτη ή 

ίσως δύο επιπλέον καταψύκτες.   

 

Οι όρθιοι καταψύκτες επιτρέπουν την ευκολότερη πρόσβαση στην αποθηκευµένη τροφή 

και την ανακύκλωση των τροφίµων. Ταΐζοντας τα ζώα στο κτηνιατρικό νοσοκοµείο, είδα 

ότι τρεις καταψύκτες είναι αρκετοί για την καλή ανακύκλωση του στοκ. Όταν αδειάζουν 

οι δύο καταψύκτες, πηγαίνουµε µία βόλτα στο πτηνοτροφείο και επιστρέφουµε µε 

µεγάλους κάδους γεµάτους µε πλατάρια και υπολείµατα από κοτόπουλο. Το κοτόπουλο 

µεταφέρεται σε κουβάδες παγωτού και αποθηκεύεται στους καταψύκτες. Οι κυλινδρικοί 

κουβάδες επιτρέπουν την κυκλοφορία του αέρα και την ταχεία κατάψυξη των 

περιεχοµένων.  

 

Κάθε βράδυ µεταφέρουµε ένα ή δύο κουβάδες µε κατεψυγµένο κοτόπουλο στο ψυγείο. 

Η απόψυξη της τροφής για εµάς είναι σηµαντική, καθώς πρέπει να διαχωρίσουµε 

µεγάλες µάζες κοτόπουλου. Μερικές φορές ταΐζουµε ολόκληρα ψάρια, αρνίσιους 

λαιµούς και ουρές από καγκουρώ. Αυτές οι τροφές συσκευάζονται ξεχωριστά και 

δίνονται παγωµένες.  

 

Εάν αποθηκεύετε ξεχωριστά τις ηµερήσιες µερίδες στον καταψύκτη σας, τότε το 

ξεπάγωµα δεν είναι απαραίτητο. Οι σκύλοι θα φάνε την τροφή παγωµένη.  

 

Εάν προτιµάτε να αποψύχετε την τροφή πριν την ταΐσετε, τότε είναι καλύτερο να το 

κάνετε στη διάρκεια της νύχτας, ή να τοποθετείτε την παγωµένη τροφή σε ένα µπωλ µε 

κρύο νερό. Το ξεπάγωµα στο φούρνο µικροκυµµάτων, δηµιουργεί θερµές εστίες µέσα 

στο κρέας και δεν συνιστάται. 

Πιθανά προβλήµατα µε την κατάψυξη 

Τα µικρά θηράµατα, για παράδειγµα τα κοτοπουλάκια µίας ηµέρας, οι αρουραίοι και τα 

κουνέλια, µπορούν να καταψυχθούν γρήγορα ολόκληρα, µε τα εντόσθια, τα πούπουλά 

και το τρίχωµα. Παρ’όλα αυτά, εάν τοποθετείτε φρέσκα κουφάρια στην κατάψυξη, 

βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος ώστε να κυκλοφορεί ο αέρας και να 

καταψυχθούν γρήγορα.  
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Τα φρέσκα κοτόπουλα που καταψύχονται µε τα εντόσθια είναι ασφαλή για το τάισµα 

κατοικιδίων. Αλλά προσέξτε, γιατί τα µεγάλα πτηνοτροφεία επεξεργάζονται χιλιάδες 

κουφάρια την ώρα. Τα κουφάρια που απορρίπτονται µπορεί να πεταχτούν σε ένα κάδο 

και µέχρι το τέλος της ηµέρας να βρίσκονται ήδη σε αποσύνθεση. Μην καταψύχετε 

κουφάρια από κοτόπουλο που βρίσκονται σε αποσύνθεση.  

 

Εάν έχετε την τύχη να έχετε πρόσβαση σε ολόκληρα κουφάρια µεγαλύτερων ζώων – 

ελάφια, πρόβατα, κατσίκια κ.α. – τότε θα χρειαστεί να τεµαχίσετε και να αποθηκεύσετε 

το κρέας.  

 

Τα µεγάλα κουφάρια δεν θα πρέπει να καταψύχονται µε τα εντόσθια και τις προβιές. 

Παρ’όλο που είναι δυνατόν να καταψυχθούν πριν να αρχίσει η αποσύνθεση, το κύριο 

πρόβληµα είναι όταν γίνει η απόψυξη του κουφαριού. Μία βραδεία, αργή απόψυξη 

επιτρέπει την περεταίρω αποσύνθεση και την πιθανότητα ανάπτυξης βακτηριακών 

τοξινών.  

 

Να έχετε κατά νου ότι τα µεγάλα κοµµάτια κρέατος και κόκκαλου παρέχουν την 

καλύτερη άσκηση για τα σαγόνια του σκύλου καθώς και το καλύτερο καθάρισµα των 

δοντιών. Συνεπώς είτε τεµαχίσετε το κρέας µόνοι σας είτε το κάνει ένας επαγγελµατίας 

για λογαριασµό σας, βεβαιωθείτε ότι τα κοµµάτια είναι µεγάλα.  

 

Πιθανα θα θελήσετε να αποθηκεύσετε τα κοµµάτια σε πλαστικές σακούλες, οι οποίες θα 

τοποθετηθούν σε χαρτοκιβώτια ή σε πλαστικούς δίσκους. Αφήστε αρκετό χώρο για την 

κυκλοφορία του αέρα και διατηρήστε τις σακούλες στεγνές. Το βγάλσιµο των 

συσκευασιών από την κατάψυξη θα πρέπει να είναι απλό. ∆εν θα πρέπει να χρειάζεστε 

λοστό για να ξεκολλήσετε τις συσκευασίες από µία παγωµένη λίµνη στον πάτο του 

καταψύκτη σας – ο χρόνος σας είναι πολύτιµος και το πλαστικό εσωτερικό του 

καταψύκτη πολύ εύθραυστο.  

Αποφάγια και υπολείµµατα λαχανικών 

Τα αποφάγια µπορούν να δοθούν κατ’ευθείαν από το πιάτο. Τα υπολείµµατα των 

λαχανικών µπορούν να γίνουν πιο νόστιµα και πιο εύπεπτα εάν µαγειρευτούν ελαφρά ή 

εάν αλεστούν στο µπλέντερ.  

 

Τα ώριµα φρούτα µπορούν να δοθούν ολόκληρα – προσέξτε να µη δώσετε κουκούτσια 

από ροδάκινα, βερύκοκα, κτλ. 

 

Εκτός από σπάνιες περιστάσεις – τάισµα κατοικιδίων που δεν έχουν δόντια ή αυτών µε 

ασυνήθιστες ασθένεις του πεπτικού – δεν θα χρειαστεί να αγοράσετε κάποιο µηχάνηµα 

για να αλέσετε το κρέας και τα κόκκαλα. Εάν χρειάζεστε αλεσµένα κόκκαλα και κρέας, 

ζητήστε από το χασάπη σας να περάσει µερικούς λαιµούς κοτόπουλου από τη µηχανή 

του κιµά.   

Χώρος ταΐσµατος 

Ποιο είναι το καλύτερο µέρος για να ταΐσετε τα κατοικίδιά σας; Έχοντας κατά νου την 

ασφάλεια των κατοικιδίων και των ανθρώπων, τότε, οπουδήποτε σας βολεύει.  
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Κάποιοι άνθρωποι αποφεύγουν να ταΐσουν φυσικές τροφές, από φόβο µήπως 

καταστρέψουν τα παχιά χαλιά τους. Αυτό δεν είναι απαραίτητα έτσι. Ακόµα και το 

µικρότερο κατάλυµα έχει µία γωνιά στο µπάνιο ή ένα πλυσταριό µε πλακάκια, όπου οι 

σκύλοι µπορούν να φάνε ωµή τροφή. Ο περιορισµός του σκύλου σε ένα κλουβί κατά τη 

διάρκεια του γεύµατος, δηµιουργεί µία ευχάριστη συσχέτιση µεταξύ του κλουβιού και 

της τροφής. Επίσης σας επιτρέπει να παρατηρείτε τη διαδικασία του ταΐσµατος και να 

είστε βέβαιοι ότι δεν θα συµβεί πνιγµός – παρ’όλο που ο κίνδυνος είναι αµελητέος.  

 

Τα σκυλιά µπορούν να εκπαιδευτούν να τρώνε σε ανοιχτά φύλλα εφηµερίδας. Αλλά σε 

γενικές γραµµές, στα σαρκοφάγα αρέσει να σέρνουν την τροφή τους σε ένα ιδιαίτερο 

σηµείο για να απολαύσουν το γεύµα τους ανενόχλητα. Συνεπώς, νοµίζω ότι είναι 

καλύτερο τα σκυλιά να ταΐζονται έξω – τα πιάτα δεν είναι απαραίτητα. Απλά πετάξτε τα 

κουφάρια/ωµά κόκκαλα µε κρέας στο έδαφος και από εκεί και πέρα θα αναλάβουν τα 

φυσικά ένστικτα του ζώου σας. Ανάλογα µε την κρίση σας, τις καιρικές συνθήκες και 

τον πληθυσµό των µυγών, τα υπόλοιπα από τα κόκκαλα µπορούν να αφεθούν για 

περεταίρω µάσηµα τις επόµενες ηµέρες.  

 

Πιθανά µειονεκτήµατα του ταΐσµατος έξω είναι ότι ο σκύλος σας µπορεί να σκάψει 

τρύπες στον κήπο για να θάψει τα κόκκαλα. Οι γείτονές σας µπορεί να µην είναι 

συνηθισµένοι να βλέπουν µέρη από ζώα διασκορπισµένα στο γκαζόν σας. Παρ’όλα αυτά, 

µπορείτε να τους διαβεβαιώσετε ότι είστε διαφωτισµένοι, ακολουθώντας τους κανόνες 

της Φύσης και ότι η Φύση γνωρίζει καλύτερα.  

Πρώτα η ασφάλεια 

Η σωστή διατροφή και η καλή υγεία, πάνε χέρι-χέρι, παρ’όλο που µπορούν να συµβούν 

και ατυχήµατα.  

 

Οι σκύλοι πάνω στον ενθουσιασµό τους να πίασουν µία µπουκιά κρέας, µπορεί να 

δαγκώσουν το χέρι που τα ταΐζει. Τα περισσότερα σαρκοφάγα «προστατεύουν» την 

τροφή τους. Πρέπει να λαµβάνουµε λογικά µέτρα και να αποφεύγουµε να πειράζουµε τα 

ζώα. Τα µικρά παιδιά δεν έχουν την ικανότητα να καταλαβαίνουν τα προειδοποιητικά 

σηµεία και δεν θα πρέπει να τους επιτρέπετε να ενοχλούν τους σκύλους που τρώνε.  

 

Άσχετα µε το µέγεθος του σκύλου σας, εάν δαγκώσει, µπορεί να προκαλέσει ζηµιά. Τα 

δικά µου σκυλία ξέρουν ότι δεν πρέπει να µε απειλούν και δέχονται ότι πρέπει να 

αφήσουν την τροφή τους όταν το επιλέξω εγώ. Εάν ξεκινήσετε µε τα κουτάβια σας 

νωρίς, δεν θα έχετε µεγάλη δυσκολία να τα εκπαιδεύσετε τόσο να λαµβάνουν, όσο και να 

παραδίνουν την τροφή τους. Εάν έχετε ένα µεγαλόσωµο, κυριαρχικό η επιθετικό σκύλο, 

τότε προσέχετε περισσότερο. Οι επαγγελµατίες εκπαιδευτές σκύλων µπορούν να σας 

συµβουλεύσουν.  

 

Το αν θα ταΐζετε τα ζώα σας όλα µαζί ή ξεχωριστά, εξαρτάται από τις προσωπικές σας 

προτιµήσεις και από το χαρακτήρα τους. Εάν έχετε οποιαδήποτε αµφιβολία, τότε ταΐστε 

τα ζώα χωριστά. Οι γάτες µπορούν να τρώνε πάνω στο τραπέζι ενώ παράλληλα οι σκύλοι 

µπορούν να τρώνε στο πάτωµα από κάτω.  
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Πηγές προµηθειών 
 

Old Mother Hubbard went to the cupboard,  

To fetch her poor dog a bone; 

When she got there, the cupboard was bare, 

And so the poor dog had none.  

 

(Η γριά Μητέρα Hubbard πήγε στο ντουλάπι 

Να φέρει ένα κόκκαλο στο σκύλο 

Όταν έφτασε εκεί, το ντουλάπι ήταν άδειο 

Κι έτσι ο σκύλος έµεινε νηστικός) 

(ΣτΜ.: Παραδοσιακό Αγγλικό παιδικό τραγουδάκι) 

 

Πρέπει να είµαστε ευγνόµωνες στη Μητέρα Hubbard. Το πάθηµα που γίνεται µάθηµα, 

ειδικά όταν το σφάλµα γίνεται από άλλους, είναι ένας εύκολος τρόπος για να µάθουµε.  

 

Με το σωστό προγραµµατισµό, µπορούµε να είµαστε σίγουροι ότι το ψυγείο ή ο 

καταψύκτης µας δεν θα είναι ποτέ άδεια. Το ερώτηµα που παραµένει είναι: Που θα βρει 

κανείς µία τακτική και αξιόπιστη πηγή προµηθειών;  

 

Πρατήρια ανθρώπινων τροφών 

Εάν αγοράζετε κρέας για την οικογένειά σας, θα έχετε ήδη µία καλή ιδέα που να βρείτε 

ωµά κόκκαλα µε κρέας για τα κατοικίδιά σας. Τα σουπερ µάρκετ, τα χασάπικα, τα 

κοτοπουλάδικα, τα ψαράδικα είναι οι πιο συνηθισµένες πηγές. Μπορεί να χρειαστεί να 

το ψάξετε παραπάνω εάν ψάχνετε για µεγαλύτερα κόκκαλα, γουρουνοκεφαλές και 

‘ασυνήθιστα’ πράγµατα. Απελευθερώστε την επινοητικότητά σας και θα εκπλαγείτε από 

αυτά που µπορείτε να βρείτε. Τα ‘έθνικ’ χασάπικα µπορεί να έχουν κεφάλια από 

πρόβατα, κουνέλια, ορτύκια και άλλες ασυνήθιστες λιχουδιές.  Κάντε το ψάξιµο από το 

σπίτι σας, χρησιµοποιόντας το Χρυσό Οδηγό. 

 

Το µυστικό για να έχετε πάντα τακτικές προµήθειες, βασίζεται στην καλή σχέση µε τους 

προµηθευτές σας. Εάν ο χασάπης σας γνωρίζει ότι είστε τακτικός πελάτης για ουρές 

µόσχου, µπορεί να τις παραγγέλνει ανάλογα µε τις ανάγκες σας. Εάν το κοτοπουλάδικό 

σας ξέρει ότι πηγαίνετε συχνά για πλατάρια και καρίνες από κοτόπουλο, τότε µπορεί να 

τα φυλάει ειδικά για εσάς.  

 

Μία καλή ιδέα, είναι να ανταλλάσσετε πληροφορίες µε άλλους ανθρώπους που ταΐζουν 

ωµά. Με την αύξηση της ζήτησης και την ανάπτυξη της αγοράς, οι προµηθευτές ωµών 

τροφών θα έχουν ένα κίνητρο για να παραγγέλνουν µεγάλες ποσότητες και να κρατούν 

τις τιµές χαµηλές. 

 

Μαζικές προµήθειες 

Όταν αποφασίσετε να ασχοληθείτε σοβαρά και να ψωνίζετε χονδρική, ίσως χρειαστεί να 

ταξιδέψετε πιο µακριά. Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές λύσεις. Τα εκτροφεία και οι 
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βιοµηχανίες συσκευασίας κρεάτων είναι καλές πηγές ωµών κοκκάλων µε κρέας και 

εντοσθίων από µοσχάρια, χοίρους, πρόβατα και ελάφια. Σε κάποιες περιοχές µπορείτε να 

προµηθευτείτε  κοµµάτια από στρουθοκάµηλο και βούβαλο.  

 

Τα πτηνοτροφεία είναι µία πολύ καλή πηγή για πλατάρια, καρίνες, φτερούγες και 

λαιµούς από κοτόπουλο, και µερικές φορές µπορείτε να προµηθευτείτε και προϊόντα 

«δεύτερης» διαλογής.  

 

Στη Βορειο Αµερική άρχισαν να εµφανίζονται ανεπίσηµοι συναιτερισµοί καταναλωτών 

και η ιδέα αρχίζει να αναπτύσσεται και στο Ηνωµένο Βασίλειο και την Ευρώπη. Τα µέλη 

κάνουν παραγγελίες από το τηλέφωνο ή το ίντερνετ µέσω ενός εθελοντή που τις 

συντονίζει. Οι χονδρικές προµήθειες παραδίδονται σε ένα κεντρικό σηµείο για παραλαβή 

από τα µέλη του συναιτερισµού. Εκτός από τα συνιθισµένα πλατάρια και καρίνες από 

κοτόπουλο, οι συνεταιρισµοί παραγγέλνουν ολόκληρα κουνέλια, κυνήγι, κατσίκια και 

στρουθοκαµήλους. Τα περισσότερα προϊόντα είναι κατεψυγµένα και µερικά από αυτά 

µπορεί να είναι συσκευασµένα σε ξηρό πάγο και να µπορούν έτσι να µεταφερθούν σε 

µεγάλες αποστάσεις.  

 

Εξειδικευµένοι προµηθευτές, pet shops 

Υπάρχουν εξειδικευµένα πρατήρια ωµών τροφών για κατοικίδια, που πουλάνε είτε 

χονδρική ή λιανική και προσφέρουν ωµά κόκκαλα µε κρέας, εντόσθια και ολόκληρα 

κουφάρια. Μπορείτε να τα βρείτε στο Χρυσό Οδηγό, ψάχνοντας στο ίντερνετ ή µέσω της 

λίστας των Προµηθευτών Σαρκοφάγων. Υπάρχουν επίσης πολλά φόρουµ στο ιντερνετ 

σχετικά µε το τάισµα ωµών τροφών: www.rawmeatybones.com 

 

Κάποιοι προµηθευτές και pet shops, προµηθεύουν κατεψυγµένα ποντίκια, αρουραίους 

και κοτοπουλάκια για τάισµα ερπετών και αρπακτικών πουλιών. Οι ιδιοκτήτες σκύλων, 

γατών και κουναβιών, έχουν αρχίσει να χρησιµοποιούν τις ίδιες πηγές. Τέτοια 

εξειδικευµένα καταστήµατα, προσφέρουν πολλές φορές και υπηρεσίες παράδοσης στο 

σπίτι.  

 

Ζωολογικοί κήποι και ερυνητικά εργαστήρια 

Οι ζωολογικοί κήποι και τα ερευνητικά εργαστήρια συχνά χρειάζονται µεγάλες 

ποσότητες από ολόκληρα ωµά κουφάρια. Αξίζει τον κόπο να τους τηλεφωνήσετε και να 

τους ρωτήσετε εάν τους πειράζει να σας πουν από πού τα προµηθεύονται.  

 

Μερικές φορές τα εργαστήρια, για παράδειγµα τα πανεπιστηµιακά ερευνητικά 

εργαστήρια µπορούν να σας προµηθεύσουν µε αρουραίους, κουνέλια και παρόµοια 

κουφάρια που τους περισεύουν.  

 

Οι ζωολογικοί κήποι µπορεί να διατηρούν αποικίες µικρών ζώων που αναπαράγονται ως 

πηγή για τα σαρκοφάγα τους. Μερικοί ιδιοκτήτες κατοικιδίων ακολουθούν το 

παράδειγµά τους, αναπαράγοντας κουνέλια, ινδικά χοιρίδια, κατσίκες και κοτόπουλα για 

να ταΐζουν τα κατοικίδιά τους.    
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Επινοητικότητα, καινοτοµία και επιχειρησιακό «δαιµόνιο» 

Οι κυνηγοί, οι ψαράδες και οι αγρότες, συχνά έχουν πρόσβαση σε σε καλές πηγές ωµών 

κουφαριών και κοκκάλων µε κρέας. Στη Βόρειο Αµερική, κατά τη διάρκεια του κυνηγιού 

ελαφιών, πολλοί ιδιοκτήτες σκύλων βρίσκουν ωµά κόκκαλα µε κρέας και κεφάλια από 

ελάφια σε τιµές ευκαιρίας. Εάν ζείτε στην εξοχή ή ταξιδεύετε σε επαρχιακούς δρόµους, 

τότε µπορεί να έχετε πρόσβαση σε σκοτωµένα ζώα. Υπο την προϋπόθεση ότι το 

επιτρέπουν οι τοπικοί νόµοι, µπορείτε να έχετε µαζί σας ένα παλιό φορητό ψυγείο ή ένα 

µουσαµά, ώστε να εκµεταλευτείτε τα φρέσκα κουφάρια που µπορεί να βρείτε στο δρόµο.  

 

Οι ζωολογικοί κήποι προµηθεύονται τραυµατισµένα και ηλικιωµένα ζώα φάρµας που 

κρίνονται ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση. Αυτό µπορεί να είναι µία 

εναλλακτική για ιδιοκτήτες εκτροφείων σκύλων που έχουν µεγάλους καταψύκτες. 

Προσωπικά, γνωρίζω ένα ζωολογικό κήπο που βάζει αγγελίες στις εφηµερίδες από τις 

οποίες αναζητά προµηθευτές περιστεριών, σκιούρων και κουνελιών, υπό την 

προϋπόθεση αυτά να έχουν πιαστεί ζωντανά ή να έχουν σκοτωθεί µε ατσάλινα σκάγια 

και όχι µε τα πιο κοινά µολυβένια σκάγια. 

 

Με λίγη εφευρετικότητα και φαντασία είναι σίγουρο ότι θα µπορείτε να προµηθευτείτε 

καλή τροφή για τα σκυλιά σας. Κάτι που αρχίζει ως χόµπυ µπορεί να γίνει επιχείρηση. 

Αν έχετε ταλέντο στις επιχειρήσεις, µπορεί να θελήσετε να ενταχθείτε σε αυτούς που 

εκτρέφουν θηράµατα και προµηθεύουν κουφάρια και ωµά κόκκαλα µε κρέας. Σας 

εύχοµαι κάθε επιτυχία.  

 

ΣτΜ: Πολλά από αυτά που αναφέρονται σε αυτό το κεφάλαιο, ίσως να µην ισχύουν για την 

Ελλάδα. Προσωπικά προµηθεύοµαι ωµά κόκκαλα µε κρέας και εντόσθια από τις αγορές 

κρεάτων όπως π.χ. η Βαρβάκειος αγορά στην Αθήνα. Σε τέτοιες αγορές µπορεί κανείς να 

βρει πολύ φθηνά κόκκαλα µε κρέας όπως πλατάρια από κοτόπουλο, τα οποία προορίζονται 

για ανθρώπινη κατανάλωση και είναι καλής ποιότητας.   


