Barfende honden
Geschreven door Astrid
maandag, 02 juli 2007 11:36

Borke en Sofi eten een zelfsamengesteld menu van rauw vlees: bevleesde botten,
orgaanvlees, spiervlees, vis en rauwe gepureerde groente. Het is niet zo dat ik zo maar wat
doe, het is een uitgekiend menu. Het is beslist geen hoge school voedingsleer, maar je moet er
wel een beetje bij nadenken en weten wat je doet.

Niet alle botten zijn geschikt om te geven. Dragende botten (poten, schouders, heupen) zijn te
hard voor het gebit van de hond en de botten van bijvoorbeeld runderen, schapen e.d. zijn ook
te hard. Bij voorkeur geef je botten van jongere dieren.

Verhoudingen
Wat de hond nodig heeft verschilt per hond.
Bijvoorbeeld: Sofi heeft sneller dunnere ontlasting dan Borke en Borke heeft sneller
verstopping. Borke krijgt dus relatief minder bot en meer orgaanvlees/groente en bij Sofi is het
precies andersom.
De verhoudingen die ik aanhoud voor onze honden is ongeveer:
-

50% bevleesde botten (half bot/half vlees of vis)
20% spiervlees
10% rauwe gepureerde groente
15% orgaanvlees
5% diversen (o.a. eitje, yoghurt, tafelrestjes)
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In de praktijk betekent dat ongeveer 1 dag per week orgaanvlees, 1 dag groentemix met
spiervlees en eitje, 1 dag vis, 4 dagen bevleesde botten met wat spiervlees.
Daarbij probeer ik voor de variatie zoveel mogelijk verschillende diersoorten te eten.
Onze honden eten:
-

Biologisch rundvlees
Rundvlees
Biologische kip
Eend
Parelhoen
Kalkoen
Haas
Konijn
Geit
Lam
Zalm
Sardines

De honden zien er geweldig uit, zijn slank en atletisch gebouwd met een goede bespiering en
ene mooie vacht. Door al het gekluif zijn hun gebitten goed schoon en parelwit. Naast de
gezondheidswinst zie ik nog een ander voordeel: het is geestelijk inspannend om een bevleesd
bot weg te knagen, ze zijn er een stuk langer mee bezig dan met een bak brokken en ze vinden
het allebei ook enorm opwindend.

Voor meer informatie over deze manier van voeren: www.barfplaats.nl
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