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laxolja laxolja olivolja laxolja laxolja laxolja laxolja olivolja

Mat i gram Vikt i gram
300 gr 900 gr 1,2 kg 1,4 kg
150 gr 450 gr 600 gr 700 gr
150 gr 450gr 600 gr 700 gr
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+Grönt +Grönt +Grönt

Mat i gram

+Grönt
Kött Kött Kött Kött
RKB RKB RKB RKB

På fastedagarna ger du helst ingenting, eller ett urgröpt märgben. Magen ska VILA under fastedagen :)
Ger du mest malet, bör hunden ha minst ett ben i veckan att gnaga på för att rensa tänderna. Kanske behöver du då även borsta tänderna ibland.

Hundar som äter gröt av andra än medicinska skäl får t ex 1/3 kött, 1/3 grönt, 1/3 gröt, eller  50 % kött och 50 % gröt och grönt vid de målen. 
Proteinkänsliga, feta eller hungriga hundar kan äta gröt till alla mål. Till RKB-måltiderna får de 20-50% gröt och 50-80% RKB. Köttmåltiderna kan t ex bestå av 
30-50% gröt, 25%-30% kött och 20-30% grönt, ägg, lever, mm.

KÖTT  är allt kött från: vilt, lamm, nöt, vom, fisk eller annat djur. Kött innehåller max 20% ben. Det är 30-70% kött i en köttmåltid, resten är:
+GRÖNT: som är mald sallad, grönsaker, rotfrukter och frukt. Ägg, lever, njurar, gröt, mm.  30-70% är +grönt (+ står för att det även är annat än grönt).  En 
kött+grönt-måltid består alltså av ovanstående i passande proportioner för DIN hund (50/50 ; 40/60; 30/70; eller liknande)
Glöm inte  äppelcidervinäger till köttmiddagarna, det hjälper till vid matsmältningen

Hund 50 kg (2-3%)Hund 10 kg (3- Hund 30 kg (3%) Hund 40 kg (3%)

RKB är t ex skrov av vilt, nöt, lamm, kanin, kyckling, kalkon, eller annat djur. Benmängden kan vara 20-50% och kött 50-80%.

Mat i gram

Schema för unghund - vuxen hund (upprepas i 10-dagarsperioder)
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