Zowel voor dierenals mensengeldt dat versvoedselgezonderis daninstantvoedsel.
Dierenartsenleren tijdens hun studie dat commercieelvoer alles bevat wat dieren nodig
hebbenen dat mensenniet moetengaan 'rommelen' met het eten van hun huisdieren.Dat
levert gevaarop voor tekorten.
Ik zelf heb het altijd al raar gevonden dat eten klaarmaken voor honden en katten
ingewikkelderzou zijn dan etenmakenvoor jezelf. Dat doetiedereendagelijks.
Al snuffelend op Internet kwam ik in contact met Amerikaanse holistisch werkende
dierenartsenen tot mijn grote verbazingis het eerstewat zij met chronischezieke dierendoen:
op zelfgemaakt,liefst rauw voedsel overzetten.Deze kans heb ik aangegrepenom me te
verdiepenin zelfgemaaktetenvoor hondenen katten. Sindsmaart 1999krijgen mijn honden
uitsluitend vers rauw voedsel en de katten krijgen het sinds oktober 1999.Ze doen het er
uitstekendop. Het kost wat meertijd, hoeweldat best meevalt,maarhet is wel duurderdan
commercieelvoer. Jekunt ook met wat inspanningproberengoedkopevleesrestenvan slagers
los te peuteren en restantenminder mooi maar niet bedorven fruit en groente van de
groenteboerof de marktte veroveren.
Commerciëlevoedersworden goedkoopgehoudendoor er veel granenin te stoppenen het
'vlees' wat er in zit is vaak (voor een groot deel) slachtafval (snavels,veren, koppen,
organen).Granen zijn echter geen natuurlijk voedingsbestanddeel
voor wolven en wilde
katachtigen.Wat ze wel eten is vlees met botten en de darminhoudvan hun prooidieren.Dit
kan nagebootstworden door onze huisdierenrauwe botten met veel vlees eraante gevenen
eenmengselvan gemalengroenten.
Daarnaastworden instantvoederslangdurigverhit om het houdbaarte maken.Dat verhitten
vernietigt eenboel voedingsstoffendie er daarnaweer in synthetischevorm aan toegevoegd
worden. Ook zorgt het verhitten ervoor dat eiwitten veranderenvan structuur,waardoorze
moeilijker verteerbaarzijn en eventueelallergische reacties kunnen veroorzaken.Het is
bekenddat dieren die allergisch zijn voor bepaaldeeiwitten in commercieelvoer, dat niet
altijd zijn voor hetonverhitteeiwit.
Het verhittenkan ook de vorming van kankerverwekkende
stoffentot gevolghebben.
Vervolgenszitten er nog een boel kleur-, geur- en smaakstoffenin om het nog een beetje
smakelijkte maken.
Om deze redenen vergelijk ik brokken vaak met elke dag patat met een
multivitaminenpreparaat.
Er zit inderdaadin wat je nodig hebt maarechtgezondis anders!
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Ik zal de ingrediëntenvan het zelfgemaaktevoer eerstapartbeschrijven:
Vlees:
Rauw vlees voerenis voor de meestemenseniets engs.We hebbenaltijd geleerddat rauw
vlees schadelijkebacteriënkan bevatten.Nu blijkt echter dat hondenen katten daar veel
mindergevoeligvoor zijn danwijzelf. In het wild etenze ook rottenderestenvan dodedieren
en ze begravenook restenom ze laterweer op te gravenen op te eten.
Bij het bereidenvan rauw voedselmoet u echterwel rekening mee houdendat u zelf niet
besmetraakt.Dus: rauw vleeszo min mogelijk met uw handenaanrakenen met mesen vork
snijden; bestek en snijplank meteen daarna schoonmakenen goed uw handen wassen.
Eigenlijk moetu datook doenals u vleesvoor uzelf klaarmaakt.

Voorbeeldenvan vlees (eiwit) die u uw huisdier kunt voeren:kip (-filet, vleugeltjes,nekjes,
karkassen,voor grote hondenzelfs eenhele kip), lam (ribben, schouderbladen,
hart), rund, ei
(gekooktofrauw), vis, (versofuit blik, rauw of gekookt),cottagecheeseof tahoe.
Geen rauw varkensvlees.Varkensvleeskan een virus bevattenwaar hondenen katten aan
doodgaan.Als u varkensvleeswilt gevendanalleengekookt.
Orgaanvleesis erg gezond,mits met mategevoerd.Niet meerdantwee keer per week kunt u
het vleesvervangendoor: lamshart,runderhart,-niertjes,kippenlevertjes,-maagjes,-hartjesof
vuile pens.
Katten kunnengeencaroteenomzettenin vitamine A en hebbendus vitamine A nodig in het
voedsel.Dit zit in lever, eierdooiersen levertraan.Ze moetendus minimaal tweemaalper
week een van dezedrie bronnenkrijgen en andersmoet er een multivitaminenpreparaat
aan
hun voedseltoegevoegdworden.
Kippenbotjeskunnensplinterenmaar met rauwe kip valt dat erg mee.Geef dus zeker geen
gekookteof gebakkenbotjes!
Vraag bij de slager eventueelom restjes die overblijven bij het uitbenen, bijvoorbeeld
kipkarkassen.Groterehoeveelheden
kunt u in portiesinvriezen.
Botten als kippennekjes,ossestaarten
en lamsribbenmogenmet bot en al opgegetenworden.
Alleen de botten van grote dierendie gewicht dragen,schenkels,poten ed, zijn te hard om
helemaalopgegetente worden.Van dezebottenkunnenook somsde tandente veel slijten.Ze
mogenwel als' recreatiebot'gegevenworden,maarniet opgegeten.
Maaltijden waarin vleesof orgaanvleeszit en geenbotten,moetenaangevuldwordenmet een
calciumbron. Voorbeelden daarvan zijn: gemalen eierschalen, of een preparaat waar
calciumgluconaat,calciumcitraat of aminozuurgebondencalcium in zit. Wij verkopen
calcium/magnesium
citraat.
Calciumcarbonaat
wordt erg slechtopgenomen.
Begin met het vleesklein te snijdenen door het groentemengsel
te doen.Als ze gewendzijn
aan dit eten kunt u ze ook af en toe een lap vlees geven (buiten!) om ze lekker te laten
kauwen.Dat is goedvoor huntanden.

Groenten:
Het tweede hoofdbestanddeelbestaat uit groenten die in een keukenmachinevermalen
worden. Grote delenkunnen onze huisdierenniet verteren.De groentendie ze in de natuur
binnenkrijgen bestaat uit voorverteerdedarminhoud en af en toe wat vruchten (besjes
bijvoorbeeld).
Alle groentenkunnen er in behalveui en prei. Bijvoorbeeld: wortels, bloemkool, broccoli,
andijvie, spinazie,boontjes,sla, tomaten,spruiten,kool, maar ook fruit: appels,sinasappels,
peer en banaan.Vooral groene,bladerigegroenteen alfalfa bevattenveel calcium en vullen
daardoorhet vleesgoedaan.
Overige:
In principe zit er in dezetwee hoofdbestanddelen
+ botten alles wat onze huisdierennodig
hebben.We kunnen er echter nog van alles aan toevoegenom ze af en toe wat extra's te
geven.Bovendienbevatdit etenweinig lichtverteerbarekoolhydratenen kunnenze daardoor
afvallenofte weinig energiebinnenkrijgen.
Deze koolhydratenkunnenwe toevoegenin de vorm van goed doorgekookterijst, granen,
graanproducten(macaroni,spaghetti)of gekooktegroentenof aardappels.Dieren met maagdarmproblemenof allergieënen kattenkunnenbeterhelemaalgeengranenof graanproducten
krijgen. Restjesvan onze eigen maaltijd mogen ook toegevoegdworden in de vorm van
gekookte of anderszinsbereide groenten en aardappels.Ze gelden dan als gemakkelijk
verteerbarekoolhydraten en je moet er erg mee oppassenomdat ze gemakkelijk te dik
worden.Alleen als het niet te vet of te gekruidis.

Verder is het goed het groentemengsel
te verrijken met: scheutjeplantaardigeolie, vooral
lijnzaadolie of theunisbloemolie,voor katten is visolie (zalmolie) beter, scheutyoghurt of
karnemelk(liefst met bacteriën),een rauw ei, biergist, knoflook, levertraan,multivitaminen
en (tuin)kruiden.
Yoghurt, karnemelken olie magdagelijks,de resttwee keerper week.
Wat betreft multivitaminenpreparaten:behalve vit A kun je vitamines niet zo gauw
overdoseren.Het teveelwordt weer uitgeplast.Het is wel zo dat synthetischevitaminesover
het algemeenslechterwordenopgenomendannatuurlijkeen het is ook niet echtnodig.
Kruiden: als we toch aan het kokkerellen zijn is het heel simpel om wat
gezondheidsbevorderende
kruidener door te doen.
Peterseliebevordertde uitscheidingvan urine en werkt daardoorbloedzuiverend.Is ook erg
goed bij nierproblemen.Hetzelfde geldt voor brandneteltoppen(wel even handschoenen
aan!).Als je ze eendag laat liggen is de 'brand eruit'.
Tijm helpt tegenontstekingenen dusbij darmproblemen,huidproblemenen arthrose.
Neemtijdens het wandelenaf en toe eenhandvolpaardebloembladeren
(molsla) meeen gooi
die erdoor(wel evenwassen),dat versterktde weerstand.

Hoeveelvan wat?
Katten zijn echte vleeseters,terwijl honden meer alleseterszijn. Katten zijn ook veel
kieskeurigeren kunnensomsmoeilijk wennenaanveranderingenin het voedsel.Om eenkat
om te wennenkunt u iets nemenwat hij erg lekker vind, vaak tonijn uit blik, en dat door het
voedselmengen.Als ze eenmaalgewendzijn aande smaakgaanze het uit zichzelfeten.
Geef honden 5 keer per week botten (eventueel gemalen) en verder maaltijden bestaandeuit
V._l/2eiwit, Vzrauwe groenten en de rest gekookt. Katten V2_3/4
eiwit en de rest rauwe groente
en ook vier à vijf keer per week botten. Geschikte botten voor katten zijn kippennekken en
-vleugels, maar sommige weten ook wel raad met lamsribben of ossestaarten.
De totale hoeveelheid verschilt per dier. Richtlijn voor de vlees/groentenmix:: 20-30 gr per kg
dier.
Kijk goed ofuw huisdier niet dikker of dunner wordt: de ribben moeten goed te voelen en net
niet te zien zijn.

Het is niet echt noodzakelijkdat elke maaltijd alle benodigdevitaminenen mineralenbevat.
Tenslottegeldt dat ook niet voor ons eigen eten. Een echte goed uitgebalanceerde
maaltijd
gevenis alleenbelangrijkalsje elke dag hetzelfdegeeft,zoalsmet commercieelvoer.
Tekortenkunt u voorkomendoor te variëren.Variatie is dus erg belangrijk; net als voor ons.
U mag best eenseen dag alleen vlees of alleen groentegeven of zelfs eenseen dag laten
vasten.En tijdensvakantiesen als ik echt geentijd heb,krijgen ze gewoonweerhun brokken.
Kortom: gebruik uw fantasieen creativiteit, varieer en experimenteeren kijk hoe uw dieren
genieten!!!
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