
dr baddaky
DIÆTFORSLAG MED SOLO KANIN OG BOGHVEDEGRYN TIL VOKSEN HUND
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275 g Solo Kanin
160 g tørrede boghvedegryn (koges i 60 minutter i rigeligt usaltet vand,  
1 del boghvedegryn til 3 dele vand)
300 g kogte grøntsager 
2 Aptus Multidog tabletter til senior hund (https://www.aptuspet.com/
products-dk/g=Hund/pg=Kosttilskud/pgid=1/id=199488690)
5 ml fiskeolie (f.eks. 5 ml Dr. Baddaky fiskeolie eller  
5 stk.  
Dr. Baddaky fiskeolie kapsler á 1000 mg)
2 målespiseske (24 ml) vegetabilsk olie  
(f.eks. vindruekerne-, oliven- eller rapsolie)
800 mg calcium i form af kalktilskud uden fosfor eller vitamin D

Ernæringsinfo:                               Energifordeling:
4,5 kcal/g DM                             protein       24,1 %
26,9 % protein/DM                          fedt             29,5 % 
15,6 % fedt/DM                           kulhydrat   46,3 %
2,5 % fiber/DM 

Daglig dosering ud fra hundens vægt:
5 kg: ca. 1/4 af blandingen/dag
10 kg: ca. 2/5 af blandingen/dag
15 kg: ca. 3/5 af blandingen/dag
20 kg: ca. 3/4 af blandingen/dag
30 kg: fuld mængde af blanding/dag

Fremgangsmåde:
Grøntsager og boghvedegryn koges. Ingredienserne, inkl. Solo kaninfoderet og olien blandes.  
Evt. fiskeolie kapsler kan gives hele ved siden af eller gemmes i maden eller der kan prikkes hul på kapslen og  
indholdet kan kommes ud over maden. Grøntsager som kan anvendes er squash, kål  
(spidskål, rødkål, hvidkål), blomkål, champignon, broccoli, aubergine, grønne bønner, 
grøn peber, agurk, gulerødder, ærter og majs. Dog må der ikke gives porrer, 
forårsløg, løg eller hvidløg, da disse er giftige for hunde.  
De kogte grøntsager kan være friske, fra frost, på dåse eller glas.  
Hvis der gives kål anbefales en gradvis tilvænning til dette da det kan  
give luft i maven (flatulens). Der iblandes vand til den ønskede konsistens  
opnås. Kogevandet fra kogning af grøntsager eller boghvedegryn kan  
ligeledes gives over maden for ekstra smag og vand.
Aptus Multidog senior tabletten gives hel eller knuses og kommes i  
maden. Bemærk at der skal anvendes Aptus Multidog til senior hund,  
da tabletten til voksen hund ikke vil kunne dække hundens vitaminbehov  
i denne diæt. Denne dagsportion foder deles i 2 måltider per dag.  
Blandingen kan opbevares i køleskab 2-3 dage eller fryses i passende  
portioner.  
Dog bør boghvedegrøden fortrinsvis tilberedes samme dag for at  
begrænse udviklingen af resistent stivelse, men kan opbevares i køleskab i  
2-3 dage. Hvis hunden skulle have problemer med at indtage den store 
mængde mad, kan man fordele maden over flere måltider. Det er vigtigt at 
understrege, at diætsammensætningen er beregnet ud fra det teoretiske 
energibehov for en rask hund, og fodringsmængden er derfor kun vejledende. 
Der er stor individuel forskel på energibehovet for hver enkelt hund,  
så hundens vægt bør følges ugentligt og diætmængden justeres ved  
eventuelle vægtændringer.
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