
Valpen, 2-4 (6) månader 
Hur lägger man över valpen 
När du får hem valpen så kan du börja ge den BARF direkt. Även om den inte har ätit rå mat 
tidigare så brukar det aldrig bli problem med att lägga över den. Detta gäller upp till 6 månader. 

Antal måltider och fördelning av måltider 
En valp bör äta cirka 3 gånger per dag upp till 4-6 månader. 5-6 timmar mellan måltiderna kan 
vara lagom. Anledningen till att man ger flera måltider är att valpen inte klarar av att äta 
tillräckligt mycket vid ett mål för att få tillräckligt med energi för bara två mål per dag. Magen 
växer i samma takt som valpen och när den är 4-6 månader är det lagom att lägga över den till 
två måltider. Den äter då ungefär lika mycket på två måltider som den tidigare gjorde på tre. Det 
är individuellt även inom samma ras när valpen går över till två måltider. 
Hur mycket ska valpen äta 
En valp ska inte ha en bestämd mängd hela tiden. Den växer, vilket innebär att behovet kan 
ändras snabbt. En valp kan i sin tillväxtperiod äta upp till 10 % av kroppsvikten under en dag, 
medan den i sin lugna period av återhämtning kan behöva så lite som 3,5 %. Uttryckt i andra 
siffror så kan en valp som väger 20 kg alternera mellan att behöva nästan 2 kg och knappt 7 hg 
per dag. 

Vad ska valpen äta 
Valpen mellan 2 och cirka 6 månader äter som sagt tre mål per dag. Två av dem är RKB och ett 
är middag, det vill säga kött och grönt. När valpen är mellan 4-6 månader går den över till att äta 
två gånger per dag precis som den vuxna hunden. Den äter under hela tiden samma mat som den 
vuxna hunden. 



 

  Matschema för valpar från 8 veckor - till vuxen   

  6- dagarsperiod (upprepas hela tiden)   

  Dag 1 & 2 Dag 3 Dag 4 & 5 Dag 6   
 frukost kyckling+hjärta kött+grönt+lever kalkon+vom kött+grönt+lever   
 lunch kyckling+hjärta kött+grönt kalkon+vom kött+grönt   
 middag kyckling+hjärta kött+grönt+ägg kalkon+vom kött+grönt+ägg   

  laxolja ev. vitaminer laxolja laxolja ev. vitaminer laxolja   
        
Ge valpen mat 3 ggr/dag till 4-6 månader. Öka mängd när valpen ser "luftig" ut. Minska om den blir rund. Från 4-6 månader äter den 2 ggr/dag. Fördela då 
maten på två mål istället. Från c:a 9-10 månader äter den en gång per dag. Från cirka 12-16 månader kan den fasta 1-2 dagar i månaden. Ge 2-4 äggulor i 
veckan och lever 2-3 ggr i veckan. Du kan ge 20-40% vom/hjärta och 60-80 % kyckling eller kalkon.  

Ger du mest mald mat, bör valpen alltid ha minst ett ben i veckan att gnaga på för att rensa tänderna och få tuggbehovet tillfredställt. Kanske behöver du då 
även borsta tänderna på valpen ibland. 
Valpar 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 den dagen.  
Proteinkänsliga eller hungriga valpar 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. 

RKB är t ex skrov av vilt, nöt, lamm, kanin, kyckling, kalkon, eller annat djur. Benmängden kan vara 20-50% och kött 50-80%. 
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 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).  
Ge gärna  äppelcidervinäger till köttmiddagarna, det hjälper till vid matsmältningen av grönsakerna. 

Mängder (6-8 kg)  Mängder (10 kg)  Mängder (20 kg) 
Mål Vikt i gram  Mål Vikt i gram  Mål Vikt i gram 

RKB 0,5-0,8kg  RKB 0,7-1,0 kg  RKB 1,0 -1,6 kg 
Kött 0,25-3 kg  Kött 0,3-0,4 kg  Kött 0,5 - 0,8 kg 

+Grönt 0,25-3 kg  +Grönt 0,3-0,4 kg  +Grönt 0,5 - 0,8 kg 
Vom 0,1-0,3kg  Vom 0,2-0,3 kg  Vom 0,4-0,6 kg 
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