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Mes nesame natūralumo dievai, bet norime šiuo 

tikėjimu užkrėsti visus gyvūnų augintojus  

Tikslas 

 Kaip pasirinkti? 

 Nuo ko pradėti? 

 Kaip neapsigauti? 

 Kaip suprasti? 

 Kas yra svarbu, o kas ne? 
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Mes nesame natūralumo dievai, bet norime šiuo 

tikėjimu užkrėsti visus gyvūnų augintojus  

Pradžia – tikslo suvokimas 

Kriterijai: 

 Amžius; 

 Veislės specifika; 

 Sveikatos būsena; 

 Nėštumas; 

 Asmeniniai šuns bruožai (jautrumas, alergija); 

 Finansinės galimybės. 
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Mes nesame natūralumo dievai, bet norime šiuo 

tikėjimu užkrėsti visus gyvūnų augintojus  

Pagrindinės klaidos: 

 Naudotis VBS principu; 

 „Koks maistas geriausias?“ 

 Veisėjas geriausiai žino 

 Noriai ėda – geras maistas 

 Aukšta kaina = aukšta kokybė 

 

Pradžia – klaidos 
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Mes nesame natūralumo dievai, bet norime šiuo 

tikėjimu užkrėsti visus gyvūnų augintojus  

Pradžia – klaidos 
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Mes nesame natūralumo dievai, bet norime šiuo 

tikėjimu užkrėsti visus gyvūnų augintojus  

Pagrindai: 

 Ingridientai pateikiami iš eilės kiekio mažėjimo 

tvarka; 

 Dažniausiai pirmi 5 ingridientai sudaro 

didžiąją maisto masės dalį; 

 Tiesa dažnai „pasimeta“: 

 Sudėties gausume 

 Ingridientų būsenose 

 Sudėties vertimuose 

Kaip pasirinkti? 

Natūrali gyvūnų priežiūra 6 



Mes nesame natūralumo dievai, bet norime šiuo 

tikėjimu užkrėsti visus gyvūnų augintojus  

Angliška sudėtis: 
Chicken meal, corn, wheat, animal fat, animal protein 

concentrates, rice, hydrolised chicken protein, beet pulp, 

whole dried egg, yeast, F.O.S., yucca. 

 

Lietuviška sudėtis: 
Komponentai: mėsa ir mėsos gaminiai (30% vištienos, vištienos 

baltymų hidrolizės produktai), ryžiai, augaliniai produktai 

(burokų pulpa, kviečiai, kukurūzai), augaliniai aliejai ir riebalai, 

kiaušiniai, kiaušinių produktai, žuvis ir žuvies produktai, mineralai 

ir vitaminai, alaus mielės, lecitinas, FOS, Yucca Schidigera. 

Sudėtyje nėra dirbtinių dažiklių, kvapiųjų medžiagų ar 

konservantų. 

Kaip pasirinkti? 
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Mes nesame natūralumo dievai, bet norime šiuo 

tikėjimu užkrėsti visus gyvūnų augintojus  

Pagrindai: 

 Ingridientai pateikiami iš eilės kiekio mažėjimo 

tvarka; 

 Dažniausiai pirmi 5 ingridientai sudaro 

didžiąją maisto masės dalį; 

 Tiesa dažnai „pasimeta“: 

 Sudėties gausume 

 Ingridientų būsenose 

 Sudėties vertimuose 

 Alergija ingridientams 

Kaip pasirinkti? 
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Mes nesame natūralumo dievai, bet norime šiuo 

tikėjimu užkrėsti visus gyvūnų augintojus  

Kaip pasirinkti? 
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Mes nesame natūralumo dievai, bet norime šiuo 

tikėjimu užkrėsti visus gyvūnų augintojus  

Pagrindai: 

 Maistinė vertė: baltymai, riebalai, 

angliavandeniai, mineralai, vitaminai; 

 Maistinę vertę skaičiuojame 100 proc. sausai 

konsistencijai (išminusuojama drėgmė); 

 Vištienos subproduktai nėra vištiena; 

 „Baltymas nelygu baltymui“; 

 

 

 

Kaip pasirinkti? 
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Mes nesame natūralumo dievai, bet norime šiuo 

tikėjimu užkrėsti visus gyvūnų augintojus  

Kaip pasirinkti? 
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Mes nesame natūralumo dievai, bet norime šiuo 

tikėjimu užkrėsti visus gyvūnų augintojus  
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Grūdai, grūdai, grūdai... 



Mes nesame natūralumo dievai, bet norime šiuo 

tikėjimu užkrėsti visus gyvūnų augintojus  
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Mes nesame natūralumo dievai, bet norime šiuo 

tikėjimu užkrėsti visus gyvūnų augintojus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wdcusick.com/1.pdf  

Kaip pasirinkti? 
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Mes nesame natūralumo dievai, bet norime šiuo 

tikėjimu užkrėsti visus gyvūnų augintojus  

Pagrindai: 

 Normuojame kalorijomis, bet ne gramais; 

 Nuolatinis svėrimas; 

 Maisto kaina per kaloriją; 

 

 

 

 
 

http://www.dogfoodadvisor.com/dog-feeding-tips/dog-food-calculator/ 

 

 

Kaip pasirinkti? 
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Mes nesame natūralumo dievai, bet norime šiuo 

tikėjimu užkrėsti visus gyvūnų augintojus  

Pagrindai: 

 Normuojame kalorijomis, bet ne gramais; 

 Nuolatinis svėrimas; 

 Maisto kaina per kaloriją; 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.pfma.org.uk/petometer.html 

 

 

Kaip pasirinkti? 
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