RÅ KØDBEN – skal, skal ikke?
Der er rigtig mange meninger om man skal give kødben eller ej. Svaret er
ikke et ja eller et nej. Det kommer helt an på hunden og hvad den
tidligere er fodret med! Men i udgangspunktet vil alle hunde have stor
gavn af rå kødben. Her får du forklaringen:
En sund hundemavesyre har en ph på 2 og derunder (helst derunder ;) ).
Men hunde der er fodret udelukkende på tørkost, har oftest en mavesyre på over 2. For at kunne fordøje
ben skal mavesyren være lav. Hvis benstumperne sendes videre fra maven til tarmsystemet uden at være
”opblødte” af mavesyren, kan vi have misæren med splinter eller tynd mave.
FORDELE ved rå kødben: De fleste hunde eeeelsker rå ben. Biologisk er de byggede til at fordøje rå kødben.
Det er god adspredelse og enormt stressnedsættende (med minde de i en flok er foder-aggressive).
Derudover er det verdens bedste hundetandbørste! Foderfirmaerne har hjernevasket os til at tro, at de
små tørfoderpiller liiiiiige præcis har den størrelse, der kan rense tænderne! Så spørger jeg dig, kære læser:
Hvilket mad spiser du, der kan rense dine tænder?
Hvalpe, der får rå kødben, er også sjældent udsatte for at skulle have hevet tænder ud (bedøvelsesmidler
er IKKE bolcher for en hvalp ).
Derudover er der en masse vigtige aminosyrer, mineraler og vitaminer i et råt kødben, som ingen
kommerciel foder kan erstatte. Og sidst, men ikke mindst: De små stumper der er tilbage fra benet, er med
til at rense analkirtlerne for skidt. Husker du de hvide hundelorte fra da du var barn? Dengang fik hundene
masser af kødben :D
Hvornår bør du IKKE give rå kødben:
-

Hvis din hund udelukkende er fodret på tørfoder
Hvis din hund har dårlig mave
Hvis din hund har allergi for lige præcis den aminosyre, der er i det bestemte type kødben

Hvordan kan du komme i gang med at give rå kødben:
-

Din hunds afføring skal være normal inden du starter
Start med at tilføre en mere sur kost. Kød er sur kost
Giv den marv og Brusk, helst rå. Der er så mange gode sager i de 2 ting.
Hold dig til de bløde knogledele, som ribben, rygrad, skulderblade og evt. rå kyllingevinger/halse
Hvis du giver marvben fra rørknogler, så fjern dem efter brug, inden de tørre ind. Og vær
opmærksom på, at rørknogler er utroligt hårde og slider på tænderne.

Læg mærke til at jeg hele vejen igennem har skrevet RÅ! Varmebehandlede, tørrede, røgede ben er et NOGO for din hunds mave, da netop disse kan splintrer. Rå ben er bløde og naturlige….. behandlede ben har
ændret struktur!
TAK FORDI DU LÆSTE MED

