
KRMENÍ  PSA  VAŘENOU  STRAVOU 
 
 
• Musíme stále mít na paměti, že pes je MASOŽRAVEC, a proto má nadpoloviční 

část denní krmné dávky tvořit maso a další živočišné produkty. Doporučované 
maso je: hovězí, drůbeží, zvěřina a další červená masa. Lze použít i maso rybí 
z mořských ryb. Nedoporučuje se zkrmovat ve větší míře maso vepřové. Dále je 
vhodné využívat měkké kosti a chrupavky (telecí, kuřecí), které obsahují vápník a 
kousání měkkých kostí je vhodné pro chrup psa. Zkrmování kostí ve velké míře 
však má za následek zácpu a tvrdý, tzv. „kostní“ trus, který je bílý a páchnoucí. 
Pokud jsou zkrmovány kvalitní suroviny, lze je podávat i v syrovém stavu. 

• Další částí denní krmné dávky by měla být zelenina a ovoce. Pokud je pes 
ochoten tuto stravu přijímat syrovou, je to výborné, v opačném případě je nutné ji 
uvařit a zamíchat do krmné dávky. Doporučená zelenina je brokolice, mrkev, salát 
a další listová zelenina. Nedoporučuje se zkrmovat ve větším množství květák, 
který nadýmá. Ovoce je vhodné každé, které pes s chutí přijímá. 

• Luštěniny: vzhledem k tomu, že pes nemá uzpůsobený trávicí trakt na 
zpracování luštěnin, nedoporučuje se jejich zkrmování. Totéž platí o bramborách. 

• Cereálie: i ty jsou nezbytnou součástí denní krmné dávky. Nejvíce je 
doporučována rýže, která má i dietetické účinky. Dále běžné těstoviny. 

• Složka cereální a zelenina jsou v potravě zastoupeny buď v poměru 1:1, nebo 
v případě dietetických problémů nebo nadváhy má zeleniny být větší díl. 

• Vejce, mléko, mléčné výrobky: tyto doplňky stravy psů je nutné používat 
obezřetně. Vejce zkrmujeme syrová, a to jen zřídka. Pouze v případě kojících fen 
či nutnosti dodat psovi najednou lehkou a přitom výživnou stravu, použijeme 
vejce. Rozumné zkrmování vajec má kladný vliv na kvalitu srsti. Mléko se 
většinou nedoporučuje, neboť značná část psů má po něm průjem. Ale jsou 
jedinci, kteří mléko milují a nedovedou si bez něj den představit. Tvaroh a jogurty 
jsou doporučovány, ale opět platí zásada, že musíme vyzkoušet, jak na jejich 
zkrmování pes reaguje. Má li řídkou stolici či průjem, omezíme je  či zcela 
vynecháme v denní krmné dávce. 

• Pokud se jedná o mladého psa či plemeno se speciálními nároky, přidáváme 
denně vitamíny a minerály – podle návodu veterinárního lékaře. 
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