
Как правилно да храня моето куче? 

Нуждите на кучето 

Ако кучетата бъдат оставени сами да избират храната си, те биха покрили своята нужда от 

енергия по следния начин: 1/3 от протеини и по-малко от 15% от въглехидрати (или захари)*. 

Кучетата са адаптирани месоядни животни. За всяка възраст и физиологично състояние има 

подходяща специфична храна: не хранете току що отбитото куче с храна, предназначена за 

кастрирани кучета или за такива в зряла възраст… 

Храна с високо съдържание на протеини допринася за поддържане на доброто 

здравословно състояние на Вашето куче    

Храната с високо съдържание на протеини има много ползи за здравето на кучето: протеините 

допринасят за развитие на мускулната маса, за контролиране на теглото, за нормалното 

функциониране на бъбреците, за поддържане красотата на козината и кожата, участват в 

поддържане на имунитета… 

Ако мускулната маса на Вашето куче е добре поддържана и теглото му е в норма, е много 

малко вероятно да усеща болка в областта на ставите с напредване на възрастта, особено ако е 

от по-едрите породи. 

Житни култури: да, но не твърде много!   

Храносмилателната система на кучетата частично се е адаптирала към наличието на пшеница 

или царевица в храната им, но способността им да смилат скорбялата от житните култури 

(основният смилаем въглехидрат) остава ограничена. При малките кученца (и при много кучета 

в зряла възраст) храносмилането е нарушено, когато количеството на скорбялата в храната е 

твърде високо.  Увеличеното съдържание на въглехидрати може да е причина и за увеличаване 

на теглото.    

Мазнините “в менюто” 

Независимо от породата при всички кучета по-голяма част от техните гени са близки до тези на 

вълка! Ако Вашето куче е много активно, храната с високо съдържание на мазнини ще му 

позволи да възстанови резервите си от енергия. Ако, обаче, то води по-заседнал начин на 

живот (и/или е кастрирано), то тогава му помогнете да не напълнее чрез ограничаване 

приемането на по-голямо количество мазнини. 

Купената храна от Вашия ветеринарен лекар е с гарантирано качество: той се грижи за здравето 

на Вашия домашен любимец и ще Ви предложи най-подходящата храна за него.   
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