Cantitatea de hrană care trebuie oferită zilnic:
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Câinele refuză carnea crudă:
ü
ü
ü

se va începe cu carne opărită
pe parcursul câtorva zile;
aceasta se va opări din ce în ce
mai pu"in
aten"ie, nu se vor oferi niciodată
oase gătite

max 20%

BARF
Câinele refuză un anumit aliment:
ü
ü
ü

se poate opări ini"ial;
se pot amesteca mici cantită"i cu un alt aliment
bine acceptat;
se pot oferi bucă#ele separate alături de mâncare
de-a lungul mai multor zile, ca să le asocieze cu
mâncarea acceptată.

ATEN"IE : elementele grafice sunt doar exemplificative, vă rugăm citi"i explica"iile!

(procent din greutatea câinelui; se împarte la numărul de mese )
În func!ie de vârsta câinelui:
Pui

Explicatii

5% - 10%

Pentru pui, de regulă, se optează pentru mai
multe mese pe zi astfel: până la 4-5 luni 3-4 mese,
până la 6-7 luni 2-3 mese și apoi 2 mese.
Odată cu creșterea puiului, se reduce treptat
și cantitatea, până la nivelul por#iei de adult:

- 2 - 4 luni - 10% - 8%
- 4 - 6 luni - 8% - 6%
- 6 - 8 luni - 6% - 4%
- 8 - 12 luni - 4% - 3%
Sau 3% din greutatea estimată ca adult pe toată
perioada creșterii.
Câini adul!i

2% - 5%

Procentul variază în func#ie de talie, de gradul
de activitate și de metabolismul fiecărui câine.
Hrana împăr#ită în 1 sau 2 mese.

În func!ie de talie (câini cu un nivel de activitate normal):
Talie mică
3% - 4%
Câinii de talie mică și că#eii tineri au, în general,
un metabolism mai accelerat.
Talie medie / mare
2% - 3%
În func!ie de nivelul de activitate:
Câini foarte activi

Câini cu un nivel de activitate scăzut
sau supraponderali

Exemple alimente:

+1%

-1%

Pentru câinii deosebit de activi (e.g. sporturi canine etc.)
se poate crește procentul de hrană zilnică cu 1%
din ra#ia zilnică corespunzătoare taliei pentru nivelul de
activitate normal, până la max. 5%.
Se va scădea circa 1% din ra#ia zilnică corespunzătoare
taliei pentru nivel de activitate normal.

Note:

Carne: pui, curcan, iepure, vită ,
oaie, capră , ra#ă , gâscă.

ð hrana zilnică se calculează ca procent din greutatea

Organe: ficat, rinichi, splină,
testicule, creier.

ð

Oase comestibile: prepeli#ă , pui
(spinări, gâturi), iepure (carcasă,
fără picioare), cap de piept de
vi#el.
Legume: dovlecel, salată,
castrave#i, morcov, dovleac;
spanac și ștevie, în cantită#i
limitate.

ð

ð
ð
ð

Fructe: fructe de pădure , mere,
pere, piersici; pepene și banane ,
în cantită#i limitate.
Pește: sprot, baby hering,
sardine, scrumbie, somon,
păstrăv etc, exclus pangasius.

Diaree

Constipa!ie:

ü 1 - 2 linguri de dovleac copt sau

ü o masă de carne macră;

supă de morcovi;
ü probiotic din farmacie;
ü tărâ"e de psyllium;
ü reducem aportul de grăsimi.

Procent

ð
ð

corporală a câinelui;
trecerea de la o etapă la alta se face doar când câinele
digeră bine alimentele etapei precedente, introducând
treptat noul aliment;
legumele și fructele vor fi oferite, de preferat, date prin
blender; legumele trebuie să fie preponderente fa#ă de
fructe;
oasele comestibile sunt moi și bine acoperite cu carne;
organele secretoare vor fi oferite în propor#ie de 15%,
din care 1/3 ficat, adică 5% din total hrană;
peștele - nu trebuie sa depășească 15% din totalul de
hrană. Înlocuiește o parte din carne, oase și organe; se
consideră pradă întreagă (necură#at), carne plus os
(eviscerat), sau carne macră (fileul). Este de preferat să
oferi#i pești mici de apă sărată, cu totul;
procentele sunt orientative și se ajustează în func#ie de
digestie și de necesarul fiecărui câine;
alimentele din grafic sunt doar exemple, se vor
diversifica treptat în func#ie de toleran"a câinelui.

ü la următoarele mese se reduce cantitatea de os;
ü se adaugă legume crude rase (morcov, dovleac,

dovlecel), max 20 % din total hrană;
ü se mărește aportul de grăsimi;
ü se asigură mai multă mișcare câinelui.
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