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Matlista för dalmatinervalp
Morgon och eftermiddag:
1 portion majsvälling (vällingpulver till barn), enligt instuktion på förpackningen.
2 dl vatten blandas med vällingpulver.
Tillsätt:
 ½ dl gräddfil alt. 10% fet youhurt
 ½ portion äggstanning: (1 ägg + 2dl mjölk kokas i mikron några
minuter)
 Eventuellt ges till vällingen en bit veteknäcke, lite rostat bröd,
ett hundkex eller lite helfoder (1/2 – 1 dl)
Istället för majsvälling kan även ges filmjölk 3%, gärna A-fil men INTE mager.

Lunch och kväll:
Alternativ 1:
1 ½-2 dl Magnusson Meat & Bisquit Junior blandat med ½ - 2/3 skiva Bravo Ox
Plus fryst färskfoder (Bravo Hundfoder). Blandas ut med ca 1 ½ -2 dl varmt
vatten. Mängden ökas successivt allteftersom valpen växer och anpassas
efter valpens hull och aptit.
Alternativ 2:
1 ½ -2 dl Magnusson Blanda (bakat vete, vegetabiliskt halvfoder) blötlagd i
varmt vatten – mängden ökas successivt allteftersom valpen växer. Mängden
anpassas efter valpens hull och aptit.
 1 tsk Olewo morötter alt Olewo rödbeta blötlagt i vatten och olja, alt.
några matskedar fint riven morot
 1 matsked majs- eller solrosolja
 60-75 g nötkött (ges rått), lammkött går också bra – ökas till 75-80 g när
valpen blivit 12 veckor
 1 tesked Tricalciumfosfat
 4 Kanavittabletter alt. ¾ tesked Hypermix valp (vitaminpulver) alt.
Kafomavit vitamintabletter (dosering enl förpackning – halv
dagsdos/mål fast mat – ökas till 6 Kanavittabletter alt. 1 tesked
Hypermix pulver vid 12 veckor.
Vid fyra månaders ålder tas ett av vällingmålen bort och vid sex månader det
andra vällingmålet. Målen fördelas jämnt över dagen. Vid 9-10 månaders
ålder trappas vitamin-, mineraltillskott och mängden kött ner så att då
hunden är ca 14 månader gammal mängderna är nere vid vuxendos.
Tänk då på att inte tillsätta extra vitaminer eller mineraler om du ger
helfoder: färskfoder eller torrfoder. Överdosering av vitaminer och mineraler
är skadligt.
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Rådfråga alltid uppfödaren innan Du förändrar valpens foderstat!
Vuxen dalmatiner (blandad mat):
En vuxen normalstor dalmatiner skall ha per dag:






1 Kanavittablett/ 5 kg kroppsvikt per dag (dvs 5 – 6 tabletter till en tik, 6 – 7
till en hane) alt ½-1 tesked Hypermix valp vitaminpulver. Följ
doseringsanvisningen på förpackningen!)
1 matsked majs- eller solrosolja
100 g nötkött alt. Lammkött
Magnusson blanda med inslag av pasta/ris/bröd/grönsaker (5 – 8 dl per
dag ungefär, beroende på hull, aktivitet mm)
Torkade morötter/rödbeta är ett mycket bra kosttillskott (dosera enligt
förpackningen)
Matrester kan givetvis tas tillvara i kosten i viss omfattning. Kokt ris, pasta och
bröd bakat på vete, finfördelade grönsaker, kokta eller råa, går utmärkt att
använda till att dryga ut ett halvfoder. Kyckling, fisk, ägg eller köttrester kan
också användas. Tänk dock på att inte öka mängden animaliskt protein
över det rekommenderade intaget.

Choklad och rå lök är skadligt för hunden
Undvik starkt kryddad mat
Ge ben med försiktighet
Hårda hundkex är att föredra framför torkade ”hundtugg”

Blanda själv – vart kan jag vända mig?
Marita Wisfält, Kungsäter, 0320-813 71 (fryst kött, halvfoder, vitaminer,
mineraler, Olewo, Bravo kött, Magnusson Blanda, kex, tillbehör mm)
Huveröds, Backaplan, Göteborg www.huverods.com (Bravos sortiment, fryst
kött, Magnusson blanda, Kanavitvitaminer, Olewo, tillbehör mm)
Magnusson Petfood AB, Bro, 08-582 44 200, www.hundmat.com (helfoder,
blandfoder, kex - levererar till privatkunder över hela Sverige)
Bravo Hundfoder, fryst oxkött, lamm, vom mm, fryst färskfoder av olika slag
http://www.bravodjurfoder.se/
Häromi, tillbehör och kosttillskott, webbutik, säljer Hypermix vitaminpulver,
Kanavit vitamintabletter, Olewo morötter och rödbeta,
https://www.haromi.se/

