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Måltider för hundar med kramper / anfall 

Epilepsi, CECS (Canine Epileptoid Cramping Syndrome), ”Seizure Disorder” och 

andra former av kramper och anfall är sällan någon primär sjukdom. Det är 

snarare symtom och tecken på att något inte står rätt till. Läckande tarm, 

SIBO, IBS och andra matsmältningsrelaterade sjukdomar kan i de flesta fall 

kopplas samman med krampsyndromet och orsakas bland annat av långvarig 

konsumtion av processade foder och foder med onaturliga fetthalter. 

Kramper och anfall är väldigt jobbiga för hunden och kan vara traumatiserande, 

för både hunden och människorna. Hunden som krampar kan också uppleva svår 

smärta. 

Givetvis måste alltid veterinär konsulteras för att utesluta allvarliga tillstånd, 

men nu gäller det att hunden får äta en naturlig diet som är helt fri från 

processad mat och onaturliga näringsämnen och som läker 

matsmältningssystemet. 

Det animaliska innehållet bör begränsas till max 50% av dieten och måste vara av 

hög kvalitet och ha låg fetthalt. Använd gärna ekologiskt i den mån det är 

möjligt.  

Även om kolhydrater inte är något som hundar behöver i sin kost så finns det 

likväl vissa fördelar med att ge hundar en del vegetabilier.  

• Kolhydrater förser hjärna och nervsystem med energi.  

• Fibrer ger näring åt tarmens bakterieflora. 

• Vegetabilier ger volym åt maten och mättnad åt hunden. 

• Grönsaker innehåller vitaminer, mineraler och spårämnen. 

Variera mellan de olika recepten. När hunden känns stabil och anfallen minskat i 

frekvens kan kosten byggas på med nya recept och nya ingredienser.  

Mer information finns i Boken och bilagan: ”Min hund vill ha riktig mat – 

Felsökning & hälsotips”. 

Lycka till!  
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Servering 

Portionsstorlekar 

Hundens vikt (kg) Deciliter 

0,5 - 4,5 1,2 – 2,5 

5 - 9 2,5 – 3,5 

9,5 - 18 3.5 – 5 

18,5 - 27 5 – 8,5 

27,5 - 36 8,5 – 11 

36,5 – 41 11 – 15 

41 plus 15 – 20  
 

Tabellen visar ungefärlig daglig 

fodermängd. Dela upp fodermängden 

på önskat antal måltider (1 – 4). Kom 

ihåg att alla hundar är unika och att 

fodermängden måste anpassas för 

individen. Hunden kan behöva mer 

eller mindre mat, man måste helt 

enkelt prova sig fram. 

 

Komplettering 

Inför varje servering tillsätts följande fodertillskott enligt doseringsanvisningar 

på förpackningen: 

• HundApoteket Dunderkur 

• HundApoteket Kolostrum 

• HundApoteket Organisk Kalk & Mineraler 

• Anima Biosa (flytande örtferment med probiotika) 

Övrig komplettering som kan ge hjälp vid krampsyndrom 

• HundApoteket Lugn & Ro (ges kontinuerligt) 

• HundApoteket Sidenticka (tarmläkande svamppulver, ges som en kur) 

• Vitamin B12 (av formen metylkobalamin) 

• Vitamin B9 (folsyra, av formen metylfolat) 

• Matsmältningsenzymer (Terranova, ¼ - 1 kapsel / måltid) 

För mellanmål, godis och topping 

• Banan  

• Äpple  

• Ananas 

• Papaya 

• Melon 

• Avokado (utan skal och kärna!) 

• HundApoteket Fiskmums (torkad fisk, 2-3st / 10kg kroppsvikt / dag) 

All frukt ska vara väl mogen, skalad 

och gärna ekologisk. 
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Kyckling med grönsaker & matvete 

Ingredienser 

(förbereds bäst minst en dag i förväg) 

• 1 paket kycklingbröstfilé (ca. 900 gram / 6 filéer) skuren i 1–2 cm stora bitar 

• 3 dl matvete (kan bytas ut mot havreris, koka enl. anvisning på förpackning) 

• Ca. 2 dl hemlagad benbuljong (valfri ingrediens, kan ersättas med vatten) 

• 1 påse (cirka 500g) frysta Sommargrönsaker 

Gör så här 

1. Koka upp 12 dl vatten. Lägg i 3 dl matvete och låt koka upp igen. Sjud under 

lock i 10 minuter. Låt vattnet rinna av i ett durkslag. Låt gärna matvetet stå i 

kylskåp över natten. 

2. Lägg de tinade grönsakerna i en gryta och slå på vatten så att det precis 

täcker grönsakerna. Koka i ca. 10 minuter tills grönsakerna känns mjuka.  

3. Tillsätt kycklingbitarna till grönsakskoket och rör om.  

4. Fyll på med mer vatten (eller eventuellt benbuljong) och koka blandningen 

ytterligare 5 - 10 minuter, eller tills kycklingen är precis genomkokt. 

5. Ta den färdigkokta blandningen från värmen och låt den svalna.  

6. Blanda kyckling och grönsaker med det förberedda matvetet. 

7. Är blandningen för ”blöt” kan den läggas i durkslag, men spara gärna vätskan 

för framtida bruk. 

Tips 

❖ Överbliven mat kan förvaras i kylskåp i 5 - 6 dagar. 

❖ Är blandningen för grov för den lilla hunden kan den köras i matberedare 

några sekunder. Alternativt hackas på skärbräda. 

❖ Eventuell bortsilad vätska kan användas för att blanda ut maten ifall den 

känns för torr. Den kan också frysas in som iskuber och ges som dryck. 

❖ Använd gärna receptet på hemlagad benbuljong som finns på Läs & Lyssna. 
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Kalkon med potatisar, grönsaker & kikärtor 

Ingredienser  

(förbereds bäst minst en dag i förväg) 

• 1 kg kalkonfärs (fryst eller färsk) 

• 3 - 4 medelstora potatisar 

• 1 sötpotatis 

• 1/2 påse (cirka 250g) frysta Sommargrönsaker 

• 1 förp. (ca. 380g) färdiga kikärtor utan sås 

Gör så här 

1. Tvätta potatis och sötpotatis (de behöver inte skalas) och skär dem i 

tärningar. Lägg dem i en stor gryta och fyll på med vatten tills det täcker. 

Koka potatisarna tills de är helt genomkokta. Slå av vattnet och kasta bort 

det. Låt potatisarna svalna i kylskåp, gärna över natten. 

2. Lägg de tinade Sommargrönsakerna i en stor gryta och täck med vatten. Koka 

på låg värme tills de är mjuka.  

3. Lägg i kalkonfärsen tillsammans med grönsakerna och rör om. Tillsätt mer 

vatten om det behövs. Koka några minuter tills köttet är precis genomkokt. 

4. Ta den färdigkokta blandningen från värmen och låt den svalna. 

5. Blanda de förberedda potatisarna med kalkonfärs och grönsaker.  

6. Tillsätt kikärtorna och rör samman allt. 

Tips 

❖ Överbliven mat kan förvaras i kylskåp i 5 - 6 dagar. 

❖ Är blandningen för grov för den lilla hunden kan den köras i matberedare 

några sekunder. Alternativt hackas på skärbräda. 
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Oxkött med grönsaker & havreris 

Ingredienser  

• Cirka 1 kg nötfärs (5% fett) eller helt oxkött skuret i bitar. (Kan bytas ut 

mot älg, vildsvin eller rådjur) 

• 2,5 dl havreris 

• 2 dl ekologisk eller hemgjord kött- eller kycklingbuljong (eller bara vatten) 

• 2 - 3 dl vatten (mer vatten kan tillsättas om det behövs) 

• 1 påse (cirka 500g) frysta Sommargrönsaker 

Gör så här 

8. Häll vatten och buljong i en stor gryta och lägg i havreris och grönsaker. Låt 

koka upp. 

9. Lägg på ett lock och koka på låg värme i minst 15 minuter tills allt är mjukt.  

10. Tillsätt färs eller tärnat kött i grytan och rör om. 

11. Koka blandningen ytterligare 5 - 10 minuter, eller tills köttet är precis 

genomkokt. 

12. Ta den färdigkokta blandningen från värmen och låt den svalna. Är 

blandningen för ”blöt” kan den läggas i durkslag, men spara gärna vätskan för 

framtida bruk. 

Tips 

❖ Överbliven mat kan förvaras i kylskåp i 5 - 6 dagar. 

❖ Är blandningen för grov för den lilla hunden kan den köras i matberedare 

några sekunder. Alternativt hackas på skärbräda. 

❖ Eventuell bortsilad vätska kan användas för att blanda ut maten ifall den 

känns för torr. Den kan också frysas in som iskuber och ges som dryck. 

 

 


