
ДА ЗАРЕЖЕМ
КУПАТА ЗА
ХРАНА
Да налеем стойност в касичката на

нашите взаимоотношения вместо да

я изливаме в купата за храна



1. Първоначално караме кучето да гони храната в ръката ни - караме го да преследва тази храна, да следва ръцете
ни, да ги докосва и да се опитва да получи храната. 

2. След това опитваме да търкулнем храната настрани от кучето и го караме да я гони, за да я вземе. 

3. Задържаме кучето, хвърляме парчето храна/гранулата напред, кучето се заинтригува и след това го пращаме да я
вземе.

Нашите кучета се събуждат всяка сутрин с един голям буркан пълен със стойност
за този ден - дневната дажба храна. Наше е решението къде и как да разпределим
тази стойност и да храним кучетата си по начин и във време, удобни за нас в
забързаното ни ежедневие.

Играейки игри, наливаме тази стойност в КАСИЧКАТА НА НАШАТА ВРЪЗКА вместо в
купата. Ползите са ОГРОМНИ и  наистина от голямо значение като инвестиция в
дългосрочните отношения с нашето куче. Това е може би най-голямата промяна, която
можем да направим, за да засилим цялостната ни връзка, защото ставаме център на
всичко забавно. Няколко съвета за това как да започнем този преход към премахване на
купата, както и няколко забавни идеи за хранене, които да приложим!

Начало на прехода към премахване на купата за храна... 



Да си спечели храна от ръка е супер за насърчаване на ОРИЕНТАЦИЯ към нас и БЛИЗОСТ.
Вече знаем някои чудесни игри за тази цел - играта за
ориентация и фокус в ръка са едни от тях. Така че използваме
храната да играем игри и учим концепции и умения, върху
които работим: като спокойно ходене на повод например.

Сега, когато се забавляваме и кучето ни с удоволствие приема
храна от нас, вместо да яде от купата, има МНОГО различни

начини да го храним. Ето няколко примера:

Ако кучето ни е на сурова диета, няма място за притеснение, винаги има решение:
• тубичка за изстискване на пастет

• сурово месо, нарязано на малки парченца
• загребваме с малка лъжичка кайма и храним с нея

• правим малки кюфтенца (или използваме формички) и замразяваме



кокали от пресовано шкембе

еленов рог (избираме внимателно източника,

вида, размера, защото с тях може да се отчупи

парченце от зъб)

уши (сурови или дехидратирани, от заек, агне,

крава, прасе)

пенис на бик (намира се в различни дължини,

дебелини, форма, вкл. на плитка)

сухожилия (сурови или дехидратирани)

кожа от риба на плитки/възли (чудесни са за

почистване на зъбите, но не издърждат дълго)

подходящи по размер кокали (пилешки/патешки/

пуешки шийки, агнешки врат, пилешки/патешки/

пуешки крила, птичи фенери, ребра)

копита (обикновени или пълнени)

ПРОДУКТИ ЗА ГРИЗАНЕ
Подобно на играчките за пълнене, продуктите за гризане са друга
чудесна награда, която дълго време ще занимава нашето куче и
помага за протокола на спокойствието. Има много натурални
продукти, ето някои идеи:



1. Започваме като предлагаме на кучето да яде от отворения край на
копито или нещо подобно - това е лесно и то ще успее без проблем.

2. След това усложняваме малко предизвикателството като леко
замразяваме (колкото по-дълго замразяваме, толкова по-трудно
става).

3. След като кучето ни вече е отработило горните етапи, прогресивно
усложнени, започваме с нещо, което има малко по-сложна форма. Но
докато усложняваме формата, трябва да го улесняваме с пълнежа, така
че да не става прекалено трудно за него.

4. Вече постигаме чудесни резултати! Постепенно вдигаме нивото на
трудност като използваме различни плънки или започваме да
замразяваме за по-дълго време.

Те насърчават спокойствие и са страхотни за

сваляне нивата на араузъла, независимо дали

след "епизод на реактивност" при разходка в

парка или след аджилити тренировка.

ПЪЛНЕНИ ИГРАЧКИ Те са и един добър начин да се добави стойност към играта за
граници, както и за случаите, когато ситуацията вкъщи е
натоварена. Например имаме майстори - изпращаме кучето в
граници, даваме му напълнен Конг и го оставяме да релаксира.
Има няколко лесни стъпки, които трябва да следваме, когато
въвеждаме подобен вид играчки.

Следвайки тези лесни стъпки, учим кучето ни как успешно да изяжда докрай тези награди. Това постепенно ще изгради у него толеранс към фрустрация и
ще му помогне да не се отказва. СУПЕР! 

В магазините и в интернет може да намерим много различни форми на такива играчки, които могат да бъдат напълнени, така че може да потърсим нещо, което е подходящо за
нас и нашето куче. 
Конг е популярна марка, но има и други възможности, включително подложки, върху които може да намажем нещо любимо на кучето ни и да му предоставим продължителна
занимавка да изближе и последното парченце храна (продължителното близане е много успокояващо за кучето ни).



КИЛИМЧЕ ЗА ДУШЕНЕ (SNUFFLE MAT)
И РАЗПИЛЯНА ХРАНА
Това са дейности при нисък араузъл и са чудесни за протокола на спокойствието. Освен
това са и много добър начин да ангажираме мозъка на кучето, докато търси храна.

РАЗПИЛЯНА ХРАНА Когато за първи път въвеждаме тази игра искаме кучето
ни да успява да намери храната, затова я разхвърляме така, че част от нея
да е лесно откриваема и го насърчаваме. Това можем да го правим не само
вкъщи и на двора, а и навън на разходки.



Тези купи всъщност са ИГРА

КУПИ/ПЪЗЕЛИ ЗА
БАВНО ХРАНЕНЕ

Много хора използват купите за бавно хранене, за да спрат
кучето си да поглъща храната набързо (поради риска от
задавяне, повръщане, обръщане на стомаха и т.н.). Те са

чудесно занимание, което дава на кучето ни възможност да
върши нещо - те са предизвикателство, а когато му се дават

от време на време, то ги обожава. Има много различни
видове, така че ни остава да потърсим такава, която да му

допада.



ИНТЕРАКТИВНИ
ИГРАЧКИ/ПЪЗЕЛИ
Тези са МНОГО ЯКИ - кучето ни трябва да

разреши загадката как да стигне до

храната. Това може да се случи с близане,

копаене, бутане с муцуна и т.н.

Тези играчки подпомагат когнитивното развитие, стимулират кучето ни и сa
чудесно умствено упражнение. Те са много добър начин не само то да се
научи да разрешава проблеми и намира начини, но и за изграждане на
неговата увереност. Изобщо, кучетата много ги харесват. В магазините и в
интернет е пълно с подобни играчки, най-различни видове. НО! Не е нужно
да харчим куп пари, можем да бъдем креативни и да измислим свои
варианти с подръчни материали. Например да напълним кутия от обувки с
ролки от тоалетна хартия, в които да скрием наградки. Кучето ни ще се
забавлява истински, докато ги търси. Или да използваме форма за мъфини
и топки за тенис; празни пластмасови бутилки; топки в малък басейн или
леген и т.н.  Нека бъдем изобретателни и да видим какво ще ни хрумне.

Кучето ни трябва да реши проблема, за да получи храната



ЗЕЛЕНЧУЦИ

• Mоркови

• Броколи

• Пащърнак

• Тикви

• Кейл

• Зелен боб

• Спанак

• и т.н. ...
БИЛКИ

• Куркума

• Алое вера

• Джинджифил

• Канела

• Магданоз

• и т.н. ...

ПЛОДОВЕ

• Кокосов орех

• Ябълка

• Ананас

• Ягоди

• Портокали

• Банани

• Киви

• и т.н. ...

МЕСО

• Пилешко

• Говеждо месо

• Черен дроб

• Агнешко

• Патешко

• Пуешко

• Шунка

• и т.н. ...

ИДЕИ ЗА НАГРАДКИ

Макар да е най-добре по възможност да използваме дневната
дажба храна на кучето ни, хубаво е да има и разнообразие -
наградки с различна стойност за различни ситуации. Разбира
се, трябва по всяко време да се съобразяваме дали кучето ни
толерира някоя храна, но има толкова различни групи храни
на разположение, че винаги можем да му осигурим
разнообразие. Възможностите са прекалено много, за да
бъдат изброени, но ето някои идеи:

МЛЕЧНИ

• Масла и млека

• Кокосово масло

• Сирене

• Козе мляко

• Яйца

• и т.н. ...

НЕЩА ОТ КУХНЕНСКИЯ ШКАФ

• Консервирана риба

• Овес

• Всички трици

• и т.н. ...

Хубаво е да има разнообразие, лакомства с
различна стойност за различни ситуации



ЗАМРАЗЕНИ ЛАКОМСТВА
В горещите летни дни един сладолед би ни дошъл добре. Е, кучетата
също обичат замразени лакомства!
Много от нас са подхвърляли кубче лед  на кучето в горещините, но
можем да бъдем и по-изобретателни в предложенията и да държим
във фризера предварително подготвени за такива случаи замразени
вкусотии. Вариациите могат да са много, включително: 

• Зеленчуци и плодове
• Пилешки и телешки бульон
• Плодови сокове (важно е да са с ниско съдържание на захар!)
• Кисело мляко

Да опитаме, на кучето ще му хареса!



Понякога мисълта за промяна в режима на хранене на нашите кучета може да изглежда
огромно начинание (особено за тези с няколко кучета). Затова, както при всяко нещо,
можем да опитаме постепенно, на части, да приложим това, което пасва на нашия начин
на живот. Може да заместим само по 1 хранене на седмица с някой от вариантите. С
всяко куче. Само закуската им. Или само вечерите им. 

Редуваме, така че да ни е удобно, това не е игра всичко или нищо, а промяна на начина,
по който ние и нашето куче гледаме на времето за хранене. Ще открием, че колкото
повече опитваме, толкова по-лесно и пристрастяващо става. Страхотното е, че е толкова
забавно и толкова лесно, че само две минути на хранене могат да доведат до огромни
промени в кучета ни. 

Няма нужда да се притесняваме, че кучето ни няма да е доволно от това да трябва да си
спечели храната? То не работи за нас, ние играем заедно - храненето за повечето
видове има социален аспект, така че е все едно да изведем кучето си на вечеря!
Кучетата обичат да си взаимодействат и това, да бъдем част от времето им за хранене, е
прекрасен начин да заздравим връзката помежду ни и да внесем радост във
взаимоотношенията ни. Инстинктът на кучетата е да работят за храната си, те активно
търсят начини да я получат (ловуване, дебнене, преследване). Често ние
предотвратяваме много от тези поведения, така че за тях е огромна награда да ги
заменим с алтернативни начини да спечелят храната си. Не е ли готино?

НЯМА СТРАШНО!

ПРЕМАХВАЙКИ КУПАТА, НИЕ ОБОГАТЯВАМЕ ЖИВОТА НА КУЧЕТО!



Последвай ни и на: 
https://www.facebook.com/moetokuche

https://www.facebook.com/PeticsDogWorld

Вдъхновено от Absolute Dogs


