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Julemat

mange helsefarer for hunden
Jula er for mange av oss årets
største etegilde. Vi propper oss
gjerne med ribbe og pinnekjøtt,
kalkun og saus og poteter og mye
mer. Da er det vel ikke urimelig at
bikkja også får kose seg med litt
god mat? Men, det er neppe særlig lurt, skal vi tro veterinæren.
Julen er ikke til å spøke med for
hunder. Mange kjæledyr plages av
forgiftning, diaré og oppkast.
Sjokolade
Som mange vet, sjokolade er farlig
for hunder. I store nok doser kan
den være dødelig. Det er særlig den
mørke sjokoladen som er skummel
for våre firbeinte venner.
Det er et stoff som heter teobromin,
som er farlig for hunder. Det finnes i
sjokolade, og 140 gram av den mørke sorten kan være til strekkelig til å
ta livet av en middels stor hund.
Teobromin påvirker hjertet og nervesystemet hos hunder på en annen måte enn det påvirker vårt. De
reagerer med å brekke seg og med
å drikke mer enn de pleier. Det finnes ingen motgift som vi kan gi dem,
men det blir ofte anbefalt å dem medisiner som får dem til å kaste sjokoladen opp igjen hvis den fremdeles
befinner seg i magesekken.
Hunder har ikke noe instinkt som forteller dem at sjokolade er farlig. Tvert
imot synes mange hunder at sjokolade både lukter og smaker godt.
Får de tak i den, kan de sette den til
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livs med stor appetitt. Symptomene
på forgiftning er ustøhet, krampe og
oppkast. Da må veterinær kontaktes.
Xylitol
Mye av det andre godteriet vi koser
oss med i julen er også skadelig for
dyrene. Søtningsstoffet xylitol, som
brukes i stedet for sukker i søtsaker,
tyggegummi, ferdigkaker og kakemiks, kan selv i små mengder føre til
blødninger, leversvikt og død.
En ny forskningsrapport fra USA viser at noen få biter tyggegummi er
nok til å gi alvorlig leversvikt som
kan føre til døden. Får en hund i seg
fire biter med tyggegummi, er det
anbefalt at den bør behandles hos
veterinær.
Gjærbakst
Heller ikke gjærbakst er heldig for
hunder. Gjærdeig blir omdannet til
alkohol i hundens mage, og slik risikerer du at kjæledyret regelrett blir
alkoholforgiftet.

gjerne overvektige i utgangspunktet.
Et eller flere ”sjokkmåltider” med
mye fett kan da ende i en pancreatitt.
En av oppgavene til bukspyttkjertelen (pancreas) er jo å produsere fordøyelsesenzymer slik at maten kan
brytes ned og næringen tas opp. Det
er spesielt spalting av fett som er
avhengig av pancreasenzymer. Om
det oppstår en lekkasje av enzymer
fra bukspyttkjertelen, kan det skade
den og omliggende vev,
og det oppstår
betennelse pancreatitt.

Den søte juletid er med andre ord
full av farer og fallgruver for dem
som liker å kose seg, og som dessuten synes at hunden skal få ta del
i kosen.
Fet mat og kalkunskinn
Større inntak av fet mat
kan gi pancreatitt hos
enkelte individer.
Pancreatitt er betennelse i
bukspyttkjertelen og kan
oppstå når maten inneholder
mye fett. Det er nok mest typisk
at hunder som evt. er
disponert for dette er litt eldre,
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Symptomene kan være oppkast, blodig diaré, nedsatt/bortfall av matlyst,
smerte i buk osv. Hunden kan bli meget syk.

tørrfôr av høy kvalitet. Hvis en hund
er vant til å få middagsrester, så er
det også veterinærer som mener det
er greit å gi litt ekstra i jula.
Men husk, det blir anbefalt at enn
ikke overdriver.
Ikke vær bløthjertet!
Den største faren er ofte oss mennesker i møtet med bedende hundeøyne og en ivrig labb. Veterinærer råder hundeeiere til å gjøre seg
harde, i den grad man gir hunden
søtsaker, bør det være slike som er
laget spesielt for hunder.

Mange har hørt at kalkunskinn kan
gi akutt pancreatitt. Jeg har forsøkt
uten hell å finne noen god dokumentasjon på dette. Hva som er spesielt
med kalkunskinn vet jeg ikke - utover
at det er ganske mye fett under skinnet. Om dette fettet er spesielt vanskelig fordøyelig eller ikke, vet jeg
heller ikke - og har ikke funnet noe
dokumentasjon om det heller.
Det jeg har funnet er amerikanske
”råd” om å være forsiktig med å gi
hunden kalkunskinn i forbindelse
med Thanksgiving, men uten begrunnelse til innhold, fettype osv i
kalkun. Det ser nesten ut som råd
mot ”overspising” av fet og ”uvant”
mat i forbindelse med en høytid.
Hunder har et svært ømfintlig fordøyelsessystem, som reagerer på
mange typer menneskemat. Mange
hunder får diaré av middagsrester,
og julematen - med salt kjøtt og fete
sauser - er ekstra tung å fordøye.
Veterinærer hevder heller at hunder
har det mye bedre med kun å spise

En skal ikke glemme kjæledyrene i
julen, men sette av tid og gi dem
oppmerksomhet.
De skal ikke avspises med en matbit som kompensasjon, mener veterinærer, som vil at julen skal være
trivelig for både menneskene og for
menneskets beste venn.
Dersom dyret ditt likevel skulle få i
seg for mye julemat, kan det være
lurt å ringe veterinæren. Det går an å
ringe veterinær og spørre. Hvis man
er usikker, er det alltid bedre å ringe
en gang for mye enn en gang for lite.
Og husk oppkast og diaré er tegn på
at noe er galt.
Med dette ønsker vi alle lesere
med Portis en problemfri jule- og
nyttårshøytid!
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