HUISMIDDELTJES BEPROEFD DOOR HONDENLIEFHEBBERS
Inleiding
Als uw hond een kwaaltje heeft is er in de dierenfarmacie altijd wel een oplossing
voorhanden. Wat een geluk dat we in een ontwikkeld land wonen waar de industrie voor
ons klaar staat! Compleet met een uitgebreid marketingapparaat.
Voor de kosten hoeft u het niet te laten: die worden immers gedekt door een
ziektekostenverzekering voor huisdieren. Huisdieren zijn “Big business”.
Natuurlijk wordt u ook met raad en daad bijgestaan door uw dierenarts.
Beproefde huismiddeltjes, die in het verleden effectief (b)leken, worden in de moderne tijd
wel eens vergeten.
Met veel plezier leggen we dit overzicht vast en we breiden het graag uit met nieuwe en
beproefde recepten.
Op deze plaats willen we iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan deze lijst
met “ouderwetse” remedies voor hondenkwaaltjes.
Overzicht
A
B
Bevallingsondersteuning
Naam:
Lait de Poule (kippenmelk).
Toepassing: Wanneer de teef tijdens de bevalling op krachten moet komen.
Recept:
¼ liter (koeien-)melk opwarmen, twee eieren toevoegen en een flinke
eetlepel suiker. Daarna goed doorroeren. De hond knapt er zienderogen van
op.
Herkomst: Een fokker van Grote Zwitsers
C
D
Diarree
Naam:
Versvleesproduct met vuile pens.
Toepassing: Stoppen (of voorkomen) van diarree.
Recept:
Vervang het voer dat u normaal gebruikt door een diepvriesproduct van
versvlees en vuile pens. Kies voor langdurig of regelmatig gebruik een
compleet product, dat alle voedingsstoffen bevat die de hond nodig heeft.
Dit product zorgt ervoor dat de hond weer een gezonde darmfora ontwikkelt.
Bij plotseling optredende diarree pas na een paar dagen geleidelijk afbouwen
naar uw reguliere voer.
Bij de meeste Nederlandse supermarkten ligt oa. Smuldier pensvlees
compleet in de diepvries, een product dat hiervoor aanmerking komt. Zie
http://www.diervoeding.com/
Herkomst: Ans Poortvliet, Entlebucher-fokker http://members.home.nl/anspoortvliet/
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Glanzende vacht
Naam:
Ei.
Toepassing: Geeft een mooi glanzende vacht.
Recept:
Elke week een rauw of zachtgekookt ei voeren.
Herkomst: Meerdere bronnen.
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Tandsteen, voorkomen van
Naam:
Droog brood.
Toepassing: Gebitonderhoud.
Recept:
Laat oud brood drogen, let op dat er geen schimmel op zit. En voer dikke
sneden of hompen brood waar de hond zijn tanden eens flink in kan zetten!
Herkomst: Heini Zellweger, fokker van Golden Retrievers http://www.goldenlove.ch/
Teken, voorkomen van
Naam:
Effol Anti-Fly (of Effol Horse-Fly-Blocker + Horse fly free).
Toepassing: In de plaats van de gebruikelijke tekenbehandeling met chemische middelen.
Recept:
Effol Anti-Fly zie: http://www.effol.de/produktuebersicht.php?g=20&l=en
Herkomst: Een fokker van Grote Zwitsers
U
V
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Vlooien, voorkomen van
Naam:
Effol Anti-Fly (of Effol Horse-Fly-Blocker + Horse fly free).
Toepassing: In de plaats van de gebruikelijke tekenbehandeling met chemische middelen.
Recept:
Effol Anti-Fly zie: http://www.effol.de/produktuebersicht.php?g=20&l=en
Herkomst: Een fokker van Grote Zwitsers
W
X
Y
Z
Wij nodigen u uit om onze lijst aan te vullen met uw beproefde recepten.
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