
 
 

Formular til ernæringsrådgivning 
 

Ejer 

Navn  

Adresse  

Telefon  

E-mail  

 

 

 

Hund 

Navn  

Alder  

Race/blanding  

Køn  

Kastreret/steriliseret ja  nej  

Vægt Nuværende 
vægt 

 ideal- el. 
voksenvægt 
(ved hvalp) 

 

Vokser hunden stadig? ja  nej  

Aktivitetsniveau rolig  normal  aktiv  

Mave-tarm-problemer 
(f.eks. luft i maven, 
jævnlig tynd mave) 

ja (hvilke?)  nej  

Sygdomme  
 
 

Andet  
 
 

 

 

 

 



 
 

Nuværende foderplan 
Kryds af i de relevante felter.  

Svar gerne så detailleret som muligt. 

 

� Tørfoder 

� Vådfoder 

� Tilberedt hjemmelavet 

� BARF hjemmelavet 

� BARF færdigblandet 

� BARF + Tørfoder/Vådfoder 

� andet: _________________________________________________________ 

 

� Tørfoder 

Mærke og variant g/dag 

  

  

 

� Vådfoder 

Mærke og variant g/dag 

  

  

 

� BARF hjemmelavet 

� Tilberedt hjemmelavet 

Kød og fisk (inkl. brusk, indmad, fedt, muskelkød) g/dag el. 
g/uge 

   

   

   

   

 



 
 

Rå ben (f.eks. kyllingehalse, oksebrystben, lammeribben, etc. – 
IKKE brusk, såsom oksestruber) 

g/dag el. 
g/uge 

   

   

   

   

 

 

Frugt og grønt (oplys også, hvordan det tilberedes) g/dag el. 
g/uge 

   

   

   

   

   

 

 

Olier ml/dag el. 
ml/uge 

   

   

   

 

 

Tilskud (f.eks. vitamin- og mineralblandinger, alger, ledtilskud, 
æggeskallepulver, calcium/fosfor, etc.)  

g/dag el. 
g/uge 

   

   

   

   

 

 



 
 

Andet (f.eks. mælkeprodukter, æg, kartofler, nudler, ris, havregryn, 
etc.) 

g/dag el. 
g/uge 

   

   

   

   

   

   

 

� BARF færdigblandet 

Mærke og variant g/dag 

  

  

  

 

� Godbidder og snacks 

Hvilken slags g/dag el. 
g/uge 

   

   

   

   

 

 

Fodringspraksis 

Antal måltider pr. dag  

Fodringstidspunkter  

Hvordan serveres 
foderet? (Skål, spredt ud i 
haven?) 
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