Hundemat er noe dritt!
Har du noen gang spankulert lystig og fornøyd på en innendørs
hundeutstilling? Da har du sikkert også prøvd å passere en
dresskledd mann som selger hundemat. - Heisann, åssen gårre,
hvilket merke hundemat benytter du da? I løpet av det lange
brøkdelssekundet du trenger for å svare, har han allerede fyrt av 2
spørsmål til. Og da, ja da har han deg akkurat der han vil. Helt
hjelpeløst, som en pappspiker til en 100 kilos magnet, må du stå å
høre på alle kalsiumhydrater, ensymer, fett, karbohydrater,
protein, ris fiskeolje og alt det andre som du er så umåtelig
interessert i.
Av Jostein Hellevik

Under åpningssamtalen blir du fortalt at han ikke liker å snakke dårlig om
sine konkurrenter, men ditt eget sammendrag etter 10 minutter er stort
sett bare kamuflert drittprat om andre som kan være økonomisk
forståelig, men moralskt forkastelig. Mitt faktiske utgangspunkt når jeg
møter hundefòrselgere er ganske negativt. Dette fordi jeg kunne utrettet
så mye annet fornuftig på samme tid som jeg gjennom årene har lyttet til
deres utrettelige kunnskaper om nettopp deres unike hundemat. Jeg kan
sikkert være komplisert på mange måter, men hundemat, det har jeg
relativt greit forhold til. Etter å ha fått stiftet bekjentskap med et høyt
antall forskjellige hunder er dette min konklusjon: Du bør bruke den
hundematen som passer - din hund best, punktum finale! Det naturlige
returspørsmålet vil da være, hvordan kan jeg vite det da? For å kunne
besvare det spørsmålet, blir det nok en hel del drittprat. For å spare
leseren for masse drittprat, har jeg bestemt meg for å kamuflere ordet og
bytte det med.."godklumpen"

Perfekt dag's rasjon
Den enkleste måten å kunne analysere sin hunds nytte og opptak av
maten er gjennom "godklumpen" Form og farge er avgjørende for
hundens nytte av måltidet. Min vurdering av dette er basert på friske
individ med høyt aktivitetsnivå. Hunder med minimal aktivitet - valper gamle - syke og allergiske hunder har flere spesialvarianter til deres
formål som jeg har mindre kunnskap om. Men tilbake til den arbeidende
hunden som det forlanges topp yteevne hver gang kobbelet løsner. Selv
om "godklumpen" skulle ligge der ensom i halvhøyt gress, ja så kan den
fortelle deg mer enn du aner. Skulle hunden din plassere seg i en skråning
og "godklumpen" forlater hundekroppen i avpassende fart og triller
nedover hellingen, ja da har du all grunn til å være fornøyd. Sier det pling
når den treffer føringskanten, kan du være storfornøyd. Den nesten sorte
fargen forteller deg at "godklumpen" har på sin vandring gjennom hunden
gitt mye av seg selv til hunden. Du vil aldri oppleve at "godklumpen"
kommer i store mengder når den er sort/brun i huden og spenstig i
kroppen. Utolig nok kan "godklumpen" være pen for den som har sansen
for slikt. Pen fordi den er fullkommen, ja faktisk helt suveren i sin smerke
form og farge."Godklumpen" gir deg fred i sinnet og du vet med å sende
den noen blikk at din firbente venn er i de aller beste hender. Med et slikt
perfekt utseende faller alle de andre viktige bitene på plass av seg selv.
Pels - hud - klør og mye mer vil automatisk følge i godklumpens fotspor
og være av ypperste kvalitet. Skulle du på noen måte ønske dypere
avtrykk i snøen, ja da er det bare en liten ekstra porsjon mat i skåle og
hunden står raskt til halsen i nysnøen.

Hvis vi går rett over til nest best i klassen, så vil også den være rimelig
spenstig der den ligger og ikke flyter utover. Fargen er fremdeles mørk og
meget tilfredstillende. Den vil uten tvil tilhøre øverste sjiktet og hunden vil

nyte godt av ditt gode matvalg og utstråle velvære. Du opprettholder
vekta til og varierer den lett med matskåla. Hunden vil stort sett være
problemfri med det meste som kan tilskrives matvanene, og helsemessig
er den i topp form. Det er først når "godklumpen" begynner å minne om
den værslitte teakdøra til naboen at den kommer i følge med flere, men
ikke mer enn du kan akseptere. Den er mer pløsete og løs i fisken samt
fargen er blitt betraktelig lysere og det resulterer i at den blir svett og
etterlater seg merke ved nedslag. Du klarer å variere vekta under små
utfordringer, men der går også grensen. Du bør være under middels
fornøyd. Den neste på rangstien kommer alltid i flokk og følge som
etterlater seg store mengder sennepsfargete "godklumper". Formen er i
starten såpass fast at den tåler en liten rystelse, men der går også
grensen. De 2 - 3 siste i flokkfølgen minner mest om treff fra en "paint
ball" Hunden vil være litt under middels i alt og du må virkelig pøse på
store mengder for å oppnå vektøkelse. Dette vil på annen side nesten
koste deg ryggsmerter under "innhøstinga" i hundegårdren og lommeboka
gaper etter påfyll. Uansett hvor billig hundematen måtte være, er du
regelrett sjanseløs til å opprettholde vekta under kraftanstrengelser.
Hunden vil som oftest være blass i pelsen og stort sett mindre
tilfredstillende i alt hvis du er typen som klarer å legge merke til
svakhetene uten at andre forteller det til deg. Siste beskrivelse av
"godklumpem" kan snaut kalles klump, snarere masse. Sennepsfarget
masse som selv en veltrent flue ville etter landing stått til halsen i. Her
kommer både synlige og usynlige ulemper på rad og rekke. Det er totalt
bortkastende penger å forsøple en hundekropp på denne måten, og
"godklumpen", ja den får du aldri fatt i når den er i flytende tilstand. Du
vil ha en hund som vil være fullstendig ubrukelig under aktivitet og som
mistrives med seg selv, da den har overlatt sin skjebne i dine hender.

Hva er god hundemat? Skal vi tro reklamen, så er alt det beste. De er
ypperlige - de garanterer 2 års lenger levetid på hunden - det koster kun
5,90 pr dag - det er prima - unikt og helt fantastisk. Gjengangeren er

faktisk lik over hele fjøla, alle er best i klassen! Her om dagen sa en
hundematselger til meg at hunden ville stå bedre i stand, dette fordi hans
hundemat ville gjøre balansen til hunden min bedre, som igjen ville føre til
at den sto stødigere og lengre????? Jeg hadde lyst til å spørre han om
hvor mange meter lenger hunden min ville stå?

Nesten halvannen meter lang stand
Skal vi stole på testene som blir utført? Hver eneste gang en test er
foretatt er det like stort ramaskrik fra de nederste på lista som bedyrer at
dette er blitt utført på feil grunnlag og gir dermed misvisende resultater.
Neste gang er plutselig bunnfòret blitt best i en annen test og etterlater
oss amatører like forvirret. Er de som ikke fordyper seg i hver minste
mikrofiber totalt uvitende, eller er vi tvunget til å måtte innleve oss like
heftig som selgerne for å kunne holde oss sånn noenlunde oppdatert i
hundematløpet? Når sant skal sies er troverdigheten til hundematselgere
på lavmål, da de alle er kjøpt og betalt av sin egen arbeidsgiver. På lik
linje som advokaten til rovmorderen, så forplikter de seg til å unnskylde
handlinger pga trekk i øyet fra et åpent vindu under barndommen, osv.....
Poenget mitt her er ikke å kritisere alt å alle, men være litt advarende mot
å ta alt for god fisk, da alle fòrtyper ikke er like unike. Hundemat er "big
bisniss" og hundene våre utgjør et enormt marked som stadig vekk flere
vil ha en bit av, og det bør jo komme oss til gode.

Pelsen skal være skinnende blank
Markedsføring er som kjent beste middel til økt salg og det styres igjen av
god økenomi og ikke alltid produktkvalitet. Ofte er prisen uforståelig høy
og virket meget overprist i forhold til andre. I mange tilfeller kan de litt
billigere variantene være vèl så gode. Hunden bør etter min mening mates
individuelt, dvs at den bør få den maten som gir best resultat, og det

trenger slett ikke være det dyreste. Ofte når jeg ser en kjernesunn hund
med skinnende pels og utsrålende velvære, spør jeg, hva fòrer du med? I
noen tilfeller er det nedprioriterte merker som viser overraskende gode
resultater på akkurat den hunden, og nettopp det er verdt å merke seg.
Ser hunden din bra ut og tilfredstiller dine krav til godklumpen i
avpassende mengde, så vær bastant og fortsett med den maten, selv om
andre ikke er enig med deg og har andre erfaringer.

Ville det være riktig å tenke, stakkars rev som rasker over isen der borte,
den kommer nok til å dø! Dø fordi den ikke har fått den livsviktige
næringsverdiene. Kanskje blir den kun langpinet til den finner en kilde
som gir nok ditt og datt for å overleve en stund til. Hva med fiskeoljen maisblandingen - kli og havre osv.. Nei! Jeg tror at reven dør av alderdom
selv om innholdfortegnelsen etter sigende ikke ville vært god nok for våre
hunder. I revens rike er det kun Morten Skogmus i Hakkebakkskogen som
serverer bakervarer, og de pepperkakene ga ikke mersmak. Reven er på
lik linje med våre hunder en åtsel eter.

Hvem vant hva og hvor? Noen ganger blir denne lykkerusen tilegnet
hundematprodusenter etter at målstreken er passert og gir dermed et
feilaktig bilde av ytelsene. Senest i fjor ble landets største

hundekjørerbragd markedsført av 2 forskjellige sponsorer på samme
bragd? Ryktet sier at ingen av dem egentlig befant seg i matskåla. De
mest troverdige er de som har vist seg å tilfredstille selv de mest kresne
og beviselig har topp resultater år etter år. Ofte kan en tydelig se på
hundens ytre om hundematen er god nok. Ytelsene er som regel basert på
ukuelig vilje og lyst, og akkurat det klarer ikke hundematen å tilføre. God
utholdenhet over tid er soleklare bevis på riktig ernæring. Hundekjørerne
er de aller beste representantene og vi har utvilsomt mye å lære av dem
angående fòring under topp ytelse over tid. Mesteparten av disse gir
hundene sine våtfòr, dvs kjøtt - vom og utspekulærte blandinger av denne
type mat. De fleste av oss tilegner hunden nesten menneskelige fakter
under bespisningen. Vi ønsker en flott farge på selve sekken, innholdet
skal lukte godt, se fristende ut og kunne befinne seg vårt menneskelige
kjøleskap eller i minste fall på kjøkkenet. Hunden derimot er ikke så nøye
med verket utseende eller innpakning. Hvem har ikke opplevd hunden
slurpe i seg gammelt gørr under kveldsturen. Halvråtne solfordervet fugler
og dyr går ned på høykant og etterlater seg ekstremt dårlig ånde som du
fortvilt prøver å få ut de nedrullete vinduene på hjemturen.

Maten må smake "godt"
Her hjemme er våre viktigste krav til hundematen at den virkelig"spiser"
maten. Smaken må være god, da noen hunder har dårlig matlyst og faller
helt av lasset med middelmådige smaksvarianter.

De spiser kun når sulten og kroppen krever påfyll, og det holder ikke for
hunder under hardt bruk. Under jakt vil hunden kun holde i 2-3 dager før
full sykemelding. Andre krav vi stiller er selvfølgelig mørk avføring i små
mengder og fast form. Vær nøye med hvilket merke du vil gi hunden din
og la dens fornødne avsløre kvaliteten

