Eikö lenkkeily innosta
ja kulku on kankeaa?
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Teksti ja kuvat: Tytti Kuusi,
Koirien Hyvinvointikeskus
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Koirien lihavuus on yleisin ruokintaperäinen sairaus. Liiallisesta kalorien saannista aiheutuu rasvan
kertyminen elimistöön. Vuosituhannen vaihteessa
noin joka kolmas koira ja kissa oli ylipainoinen. Valitettavasti tuo luku on edelleen vain noussut, ja tutkimusten mukaan lemmikeistämme jo yli puolet on
ylipainoisia tai liikalihavia. Yleissääntönä voidaan
pitää, että koira on lihava, jos sen paino on yli 15 %
sen ihannepainosta.
Kuten ihmisillä, myös koirilla taipumus lihomiseen on perinnöllistä. Lihomistaipumus on nartuilla yleisempää kuin uroksilla, ja lisääntyy iän myötä.
Kahden vuoden iän jälkeen ylipainoisuus lisääntyy,
ja se on yleisintä 6–8-vuotiailla lemmikeillä. Lihomistaipumukseen vaikuttaa merkittävästi myös mm.
sterilointi ja kastrointi. Hormonaaliset muutokset
vaikuttavat sekä energian kulutukseen, että koiran
ruokahalun määrään. Riski ylensyöntiin kohoaa.
Ylipainoriskin ei tulisi estää koiran leikkauttamista,
mutta näihin asioihin on syytä kiinnittää huomiota
jo heti alkuvaiheessa.
Koira lihoo yleensä silloin, kun ravinnon saanti
ylittää kulutettavan energian määrän. Erittäin maistuvan ruoan tarjoaminen vapaasti syötäväksi saa koiran
helposti syömään yli oman tarpeensa. Harvinaisempia syitä lihomiseen saattavat olla jotkin sisäerityksen eli hormonitasapainon häiriöt tai psyykkiset syyt.
Myös kortisonilääkityksen ja joidenkin epilepsialääkkeiden sivuvaikutuksena on lisääntynyt ruokahalu, ja
kiiman siirto ja kontrollointi keltarauhashormonein
vaikuttaa samalla tavoin. Jos koira on lihonut hyvin
nopeasti, eikä todellisena syynä ole herkkujen suuri
määrä tai liiallinen määrä ruokaa, on syytä kääntyä
eläinlääkärin puoleen. Lihomisen taustalla voi olla
jokin sairaus.
Tutkimusten mukaan taipumus liikalihavuuteen
on myös rotukohtaista. Lihomiselle alttiina rotuina mainitaan eri lähteissä erityisesti mm. amerikancockerspanieli, cockerspanieli, basset, beagle,
cairninterrieri, länsiylämaanterrieri, cavalierkingcharlesinspanieli, colliet (erityisesti mainittu karkeakarvainen collie), mäyräkoira, norjanharmaahirvikoira, labradorinnoutaja, kultainen noutaja,
shetlanninlammaskoira sekä chihuahua. Näiden rotujen kohdalla kannattaa olla erityisen tarkka sekä varsinaisen ruokinnan että herkkupalojen suhteen.
Muunrotuisen tai sekarotuisen koiran hankinta ei
kuitenkaan tarkoita, että ongelma olisi sillä vältetty.
Kaikilla koirilla ylipaino on haitaksi elämän laadulle.

Se vaikeuttaa liikkumista ja rasittaa sydäntä ja keuhkoja. Se verottaa koiran suorituskykyä ja lyhentää elinikää. Kasvavalla pennulla ylipaino rasittaa kehittyviä
luita ja saattaa osatekijänä vaikuttaa kasvuhäiriöiden
syntyyn.

Onko koira lihava vai
vain pikkuisen pyöreä?
Miten voimme määritellä, onko koira lihava? Kaikkein
helpoin ja nopein testi on kokeilla kyljistä koiran kylkiluita. Jos koira on normaalipainoinen, kylkiluut tuntuvat sormin tunnusteltaessa selvästi. Niiden päällä
ei kuulu olla pehmeää kerrosta. Jos pehmeä kerros
tuntuu, on koiralla hieman ylipainoa. Jos kylkiluut sen
sijaan ovat peittyneet rasvakerroksen alle, eivätkä luut
enää tunnu, on koira lihava.
Kylkiluut eivät kuitenkaan saa selkeästi näkyä karvapeitteen läpi, jolloin koira on vuorostaan liian laiha.
Tässä mittaustavassa on kuitenkin rotukohtaisia eroja,
siksi onkin hyvä antaa eläintenhoidon ammattilaisen
arvioida koiran lihavuustilanne ja tavoitepaino.
Toinen tapa tarkastella koiran mahdollista lihavuutta on katsoa koiraa ylhäältä käsin. Koiran kehon
kuuluisi muistuttaa tiimalasia. Tämä tarkoittaa sitä,
että kylkiluiden jälkeen tulee olla havaittavissa selkeä
sisäänpäin vetäytyminen, vyötärön kohta. Tässä on
paljon rotukohtaisia eroja, mutta yleisenä linjana voi
pitää sitä, että jos et pysty havaitsemaan, missä vyötärö alkaa, on koirasi selkeästi ylipainoinen.
Sivusta päin tarkasteltaessa kylkiluiden päättyessä
tulisi koiran vatsalinjan selkeästi nousta ja nousevan
linjan jatkua kohti takajalkoja. Mikäli vatsa sen sijaan
jatkuu tasaisena pötkönä, tai jopa lähestyy maata, on
aihetta dieetille.
Tämä sama luokitus pätee myös pennuille. Solakka pentu on kaunis ja kommentit pennun pyöreydestä
voi unohtaa. Pennulla on usein löysää nahkaa, mutta
sitä emme tunnustele, vaan nimenomaan nahan alla
olevaa rasvaa.
Nartun paino saattaa nousta kiiman jälkeen ja valeraskauden aikana jonkin verran; noin 30 kg painavalle
saattaa tulla kilo tai kaksi ”hormonipöhöä”. Tämä ei
vaadi ruokinnan tai liikunnan muutoksia, mikäli paino normalisoituu ennen seuraavaa juoksuaikaa. Mikäli
näin ei kuitenkaan tapahdu, kyse on ylipainosta.

Ylipaino lisää muiden sairauksien riskejä
Koiran ylipaino altistaa useille erilaisille sairauksille.
Yleisiä ovat liikuntaelinvaivat kuten nivelvauriot sekä
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Milloin koira lihoo?

Kuinka laihduttaa?
Ihan ensimmäiseksi on syytä kartoittaa koira elintapoja ja elinoloja. Onko koiran saama ruoka riittävän
laadukasta ja tasapainosta? On hyvä kiinnittää huomiota siihen, että ruoka imeytyy hyvin ja koiran uloste
on kiinteää ja tasalaatuista.
Toiseksi tarkastelemme koiran saaman ruoan
määrää. Vain kymmenen ylimääräisen kuivanappulan syöttäminen koiralle päivässä lisää 4,5-kiloisen
pikkukoirasi painoa 0,5 kilolla vuodessa. Hyvin usein
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lihomisen syy löytyy kuitenkin muusta kuin varsinaisesta koiran ruoasta. Taustalla ovat ne lukuisat pienet
herkut, joilla hellimme koiraamme. Myös herkkupalojen on syytä olla laadukkaita ja kalorimääriltään hillittyjä. Herkkuja voi toki syöttää, mutta aina herkun
yhteydessä olisi vähennettävä koiran saaman ruoan
määrää. Hyvä tapa onkin mitata koiran koko päivän
ruokamäärä valmiiksi kippoon. Tästä otetaan sitten
aina hieman pois jokaisen herkun yhteydessä. Näin
vuorokauden ruokamäärä säilyy järkevänä eikä ylilyöntejä tule.
Kolmas tärkeä tekijä on koiran saaman liikunnan
määrä ja laatu. Koiran tulisi päästä liikkumaan luontaisesti ja rodunomaisesti. Liikunnan tulisi olla mielenkiintoista ja innostavaa. Aina ei pelkkä korttelilenkki
täytä tätä vaatimusta. Kaikkein parasta olisi, jos koiran elämään saisi mahdutettua joitain lenkkejä, jolloin koira pääsee vapaasti liikkumaan mieluiten vaihtelevassa, pehmeäpohjaisessa maastossa. Jos liikunta
kuitenkin on ollut hyvin vähäistä, vedä lenkkitossut
jalkaan. Säännöllinen liikunta on tehokas keino saada
lemmikistä muutama ylimääräinen kilo pois. Samalla
liikunta tekee hyvää myös sinulle! Jos koira ei ole tottunut liikkumaan, aloita varovaisesti. Kävelkää aluksi
vaikka korttelin ympäri ja lisätkää vähitellen matkaa.
Jonkin ajan kuluttua reippailette päivittäin pidemmillä
lenkeillä.

Miten laihdutamme — dieetin suunnittelu
Ylipainoon on syytä reagoida nopeasti, sillä laihdutus
on aina hankalaa. Jos osaa reagoida pieneen painon
nousuun nopeasti, säästytään isommilta huolilta.
Päivittäisen ruoka-annoksen pienentämistä 10–15 %
koira ei yleensä suuremmin edes huomaa. Jos taas ruoka-annoksen rasvapitoisuutta vähennetään vaikkapa
vaihtamalla totuttu liha-annos vähärasvaiseen kalaan,
saattaa koira olla lähinnä mielissään vaihtelusta.
Varsinaisen laihdutuksen alkaessa on syytä punnita koiran tarkka lähtöpaino ja määrittää tavoitepaino.
Sen jälkeen lasketaan koiralle sopiva, hallittu painonpudotustavoite. Paino ei putoa hetkessä, eikä siihen ole
syytä pyrkiäkään. Tasainen, kohtuullisen hidas pudotus on terveellisempää. (Tavoite esimerkiksi 15 % painonpudotus 12 viikossa).
Useimmiten on hyvä vaihtaa koiran tavallinen
ruoka ainakin laihdutuksen ajaksi kevyempään, tai
varsinaiseen laihdutusruokaan. Pieni painonpudotus
saattaa onnistua hyvinkin myös normaalia ruokamäärää pienentämällä. Ohjeistuksena usein on, että vähennämme ruokaa niin, että koira saa 50–60 % ihannepainoiselle koiralle ohjeistetusta ruokamäärästä. Lievän
ylipainon pudottamista voi kokeilla pienentämällä
25 % ruokamäärästä. Mikäli tämä ei vaikuta, noudata
varsinaisen laihdutuksen ohjemääriä.
Ruoka annetaan ainakin kolmena, mieluummin
viitenä tai kuutenakin pienenä ateriana päivässä. Ruokintakertojen lisääminen vauhdittaa aineenvaihduntaa. Tässä tulee kuitenkin olla hyvin tarkkana määrien
kanssa. Paras tapa on siis mitata koko päivän ruoka
etukäteen ja ottaa siitä määrästä pieniä annoksia.
Dieetin suunnittelu aloitetaan punnitsemalla koira,
arvioimalla ylipainon aste ja asettamalla painotavoite.
Painotavoitteen asettamisessa voi käyttää apuna mm.
ruoanvalmistajien laatimia keskipainotaulukoita, tai
eläinlääkärin arviota. Tavoitella voi aluksi enintään
15 % painonlaskua. Jos siis koira painaa vaikkapa
20 kg ja on vaikeasti ylipainoinen, asetetaan tavoitteeksi laihduttaa koiraa kolme kiloa (0,15 x 20 kg = 3
kg). Painonpudotuksen pitäisi tapahtua hitaasti, 10–15
viikon kuluessa. Esimerkkikoiramme saisi siis laihtua
neljäsosakilon viikossa. Painoa tulisi seurata viikoittaisin punnituksin. Jos painonpudotus on liian nopeaa,
korjataan ruoka-annosta.
Ruoka-annoksen suunnittelua varten lasketaan
ensin laihdutusannoksen päivittäinen energiamäärä.
Esimerkkikoiran tavoitepaino on 20 kg - 3 kg = 17 kg.
Lasketaan 17 kg painavan koiran päivittäinen energiantarve, ja sen jälkeen suunnitellaan koiralle dieetti,
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selkärangan rasitusvammat. Koiran nivelrikkoriski kasvaa huomattavasti ylipainon myötä, ja siksi nivelrikon
ensimmäisiä hoito-ohjeita usein onkin koiran painon
hallinta ja pudotus. Liika paino on aina rasitus nivelille,
ja pelkästään kertynyt painokin jo hankaloittaa koiran
liikkumista. Kun liikkuminen vaikeutuu, painoa kertyy
helposti yhä edelleen lisää ja lihavuuden oravanpyörä
vain kiihtyy.
Ylipaino altistaa myös muille vaivoille, kuten diabetekselle, ruoansulatuselimistön häiriöille, ummetukselle ja kaasuvaivoille. Hengitys- ja verenkiertoelimistö
rasittuu ja näihin liittyvät sairaudet pahenevat. Koiran
rasituksen sieto alenee ja koira väsyy helpommin.
Lihavilla koirilla anestesian riskit kasvavat ja nartuilla
synnytysvaikeudet ovat tavallisia.

josta se saa 60 % tavoitepainon mukaisesta energiasta.
Tämä on peruskaava, joka kuitenkin voi antaa tulokseksi liian vähäisen energiamäärän. Tästä syystä koiran
painon kehitystä ja yleistä hyvinvointia on seurattava
tarkasti. Kirjallisuudesta ja laihdutusoppaista löytyy
taulukoita ja laskukaavoja koiran päivittäisen tarkan
energiatarpeen laskemiseksi. Jos tämä tuntuu hankalalta, voi apua kysyä eläintenhoidon ammattilaisilta.

Koiran energian
tarpeen laskeminen
Aikuisen koiran ylläpitoenergian tarve
= 132 (kertaa) normaalipaino (kg)
(potenssiin) 0,75 kcal/vuorokausi
Esimerkiksi: 8 kg painavan koiran päivittäinen
energiantarve on: 132 * 8 kg 0,75 = 628 kcal/vrk
Tarvittavan ruokamäärän saat laskettua, kun tarkistat ruokapussin kyljestä ruoan sisältämän energiamäärän. Kotiruoalla olevan koiran kanssa energiamäärän laskeminen vaatii enemmän matematiikkaa
ja laihdutus on sikäli hieman monimutkaisempaa. Jos
laihdutusruokia käytetään yhdessä kotiruoan kanssa
tai siirrytään kokonaan kotitekoiseen dieettiin, on tarkemmin laskettava energian määrä ja varmistettava
riittävä kivennäisaineiden ja vitamiinien saanti.
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Laihdutuksen aloitus
Kaikki ruoantähteet ja ylimääräiset makupalat jätetään kokonaan pois. Jos jossain tilanteessa annetaan
koiralle makupala, vastaavasti vähennetään päivittäisen ruoan määrää. Muistathan, että juustopala pienelle koiralle tuntuu pieneltä, mutta vastaa omaan syömiseesi verrattuna sitä, jos ahmisit 1–2 hampurilaista
päivässä lisää, normaalin syömisen lisäksi!

Liikuntaa lisätään vähitellen. Lihava koira ei ole
tottunut liikkumaan, ja liikaa rasitusta välttääksemme
lisäämme liikkumista pikkuhiljaa. Vanhojen ja sairaiden koirien liikunnan lisäys on syytä tehdä erityisen
varovaisesti. Usein liikkuminen helpottuu ja lisääntyy
kuin itsekseen siinä vaiheessa, kun koiran paino on jo
jonkin verran pudonnut.
Runsas liikunta on kuitenkin välttämätöntä paitsi
koiran kunnon, myös ruoansulatuksen ylläpitämiseksi ja laihduttamisen yhteydessä myös varastorasvojen
polttamiseksi.
Aivoissa sijaitseva hypotalamus säätelee koiran
ruoan tarvetta. Syömisen jälkeen kohonnut veren
sokeritaso aktivoi nälän säätelykeskuksen ja nälän tunne lakkaa. Esimerkiksi sellaiset vähärasvaiset ja hyvälaatuiset hiilihydraatit kuin kaura ja durra auttavat

Laihdutuksen ”pikaopas”
Nappaa valokuva
• Ota koirastasi ennen-kuva ja
laita se motivaatioksi näky
välle paikalle.
Kevennä ruokaa
• Vaihda ruoka sellaiseen, jossa
on paljon ravintokuitua ja
vähän rasvaa. Voit myös
sekoittaa runsaskuituista
ruokaa sen tavalliseen
ruokaan. Lemmikki voi syödä
saman määrän kuin ennenkin.
Vähennä kaloreita
• Vähennä koiran ruokamäärää
noin neljänneksellä. Kokeile
parin viikon kuluttua,
tuntuvatko kylkiluut. Jos koira
vaikuttaa edelleen pullukalta,
vähennä taas ruoka-annosta
noin neljänneksellä.
Ruoki usein
• Jaa päivittäinen ruokamäärä
neljästä kuuteen annokseen, ja
anna pikkuannokset tasaisesti.
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Aktivoi koiraa
• Tee syömisestä leikki.
Hidasta koiran syömistä; jaa
ruoka useampaan kuppiin,
eri puolille keittiötä.
• Käytä koiralla syömistä
hidastavaa aktivointilelua tai
ahmimisen esto -kuppia.
Karsi pois välipalat
• Jos kuitenkin tunnet valtavaa
tarvetta antaa jotain herkkua,
kokeile vaikkapa keitettyä
papua, raakaa porkkanaa tai
rasvatonta ja suolatonta
popcornia.
Mittaa päivän ruoka kuppiin
• Ota tästä kupista päivän
aikana syötettävät annokset ja
myös mahdolliset palkkiot ja
herkut.
Varo varkaita
• Nälkäinen koira on usein
taitava varas. Ole huolellinen,
äläkä jätä saataville omia
ruokiasi, karkkeja, roskia tai
muuta ryöstettävää.

Varaudu takaiskuihin
• Laihtumisen käynnistyminen
tuntuu usein kestävän
ikuisuuksia. Älä tuskastu.
• Takapakkeja tulee lähes aina.
Joskus paino jää useammaksi
viikoksi junnaamaan paikoilleen, tai ilman suurempaa
syytä jopa nousee. Ole sinnikäs
ja jatka laihdutusohjelmaa
tästä huolimatta.
Hae vertaistukea
• Laihdutusklubi voi olla tärkeä
tuki. Monet ammattilaiset
järjestävät ryhmiä tai ohjausta
laihdutuksen tueksi. Lähde
rohkeasti mukaan. Laihduttaminen on helpompaa ja saat
erilaisia ratkaisuja, jos
ensimmäinen tie ei tuota
tulosta.

pitämään koiran näläntunteen kurissa. Niiden sisältämä energia vapautuu verenkiertoon hitaammin kuin
muiden hiilihydraattien, esimerkiksi riisin, ja veren
sokeriarvoissa ei tapahdu jyrkkiä muutoksia.
Mikäli tavallisen ruoan määrän pudotus ei tunnu
tuottavan toivottua tulosta, on syytä vaihtaa nimenomaiseen laihdutusruokaan, joita saa esimerkiksi
eläinlääkäreiltä. Tavallisen ruoan määrää pienentämällä energian määrä toki pienenee. Laihdutusruoat
on kuitenkin suunniteltu siten, että niitä voi koira määrällisesti syödä hieman enemmän. Ruoka myös sisältää
yleensä enemmän sekä sulavaa että sulamatonta kuitua. Niinpä ruokamassaa kulkee koiran ruoansulatuselimistössä, aineenvaihdunta pysyy tasaisena eikä koira
koe itseään niin nälkäiseksi kuin vain annosta pienentämällä. Laihdutusruoasta koira saa syödä vatsansa täyteen ja on tyytyväinen. Kuidut ja vesi laajentavat ruoan
tilavuutta, jolloin kalorien suhteellinen osuus pienenee.
Jos vähennämme normaalin ruoan määrää, ja koira tuntee olonsa kovin nälkäiseksi, voimme tasapainottaa tilannetta lisäämällä koiran annoksiin leseitä
sekä sellaisia vihanneksia, jotka eivät radikaalisti lisää
energian määrää. Hyviä vaihtoehtoja ovat mm. raaka
porkkana, kurkku ja kesäkurpitsa. Vihannesten määrä
ei kuitenkaan saa nousta kovin suureksi, ettei ruoansulatus häiriinny suuren hiilihydraattimäärän vuoksi.
Tämä saattaa vaikuttaa ravintoaineiden tarpeeksi
tehokkaaseen imeytymiseen.
Kuidun määrästä laihdutuksen yhteydessä esiintyykin erilaisia näkemyksiä. Koiran ravinnon oikea kuitupitoisuus suhteessa ravinnon muuhun koostumukseen
on ollut tutkimuksen kohteena. Koska koiran suolisto
on lyhyt ja ruoansulatus nopeaa, ravintoaineiden tulisi
olla kohtuullisen helposti sulavassa ja hyväksikäytettävässä muodossa.
Jos siis vaikuttaa siltä, että koira on edelleen nälkäinen, ja tuntuu tarpeelliselta yhä lisätä kasvisten määrää, on kenties aiheellista pohtia perusruoan vaihtoa
tehokkaampaan laihdutusruokaan.
Myös lisäravinteet, esimerkiksi L-karnitiini, saattavat auttaa rasvan polttamisessa. L-karnitiini on vesiliukoinen vitamiini, joka vaikuttaa prosessiin, jossa rasva
hapettuu energiaksi. Pitkän laihduttamisen aikana on
huolehdittava siitä, että koira muutoinkin saa riittävästi vitamiineja ja kivennäisaineita.

Kuidut laihdutuksessa
Monesti omistajat arastelevat kuitua koiran ruokinnassa, mahdollisten ilmavaivojen ja lisääntyvän ulostemassan vuoksi.
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Eläinvalkuaisessa on niukemmin kaloreita, joten
kalaa ja lihaa voidaan hyvin käyttää laihdutusdieetissä. Tavallisen lihan sijaan valitaan kuitenkin mielellään
rasvaton liha, kala, kana tai raejuusto. Ravinnon kuitupitoisuutta lisätään antamalla vaikkapa turvotettuja
leseitä (1 rkl / 10 koiran painokiloa)

Tietyt kuidut fermentoituvat nopeammin kuin
toiset. Mitä nopeammin kuitu fermentoituu, sitä
enemmän ja nopeammin kaasua ja lyhytketjuisia rasvahappoja syntyy – eli myös lemmikin taipumus ilmavaivoihin lisääntyy. Tämä saattaa aiheuttaa myös jopa
ripulia.
Ruokavalion sisältämät hitaasti ja kohtuullisen
hitaasti fermentoituvat kuidut lisäävät ulostemassaa
sitomalla siihen vettä. Hitaasti fermentoituvalla kuidulla on useita etuja, ne mm. auttavat lihavuuden hallinnassa:
• vähentämällä ravintoaineiden sulamista; vähemmän kaloreita
• hidastamalla ravintoaineiden imeytymistä
• hidastamalla vatsalaukun tyhjentymistä antaen
näin pidempiaikaisen kylläisyyden tunteen

Laihtumisen tasainen seuranta on tärkeää
Hyvin tärkeää on jatkuvasti seurata laihtumisen onnistumista ja laihtumistahtia. Koira on syytä punnita
viikoittain. Pienen koiran voit punnita keittiövaa’alla.
Keskikokoisen koiran voi nostaa syliin ja punnita henkilövaa’alla, vähentäen sen jälkeen lukemasta oman
painonsa. Eläinlääkäriasemilla on digitaalivaakoja,
joilla tarkan lukeman saa sadan gramman tarkkuudella. Viikoittainen punnituskäynti voi muutenkin
motivoida laihduttamisessa.
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Moni omistaja tietää, ettei koira välttämättä arjessa saa riittävästi liikuntaa ja mielekkäitä aktiviteetteja. Samoin moni tietää, että koira on pyöristynyt. Kuitenkin voi olla hankala erottaa, milloin koira
oikeasti on ylipainoinen.
Luiseva
• kylkiluut näkyvät, ei rasvakerrosta
• vatsaontelo on sisään vetäytynyt
• hännäntyvessä luiden päällä ei ole
lainkaan rasvaa
• vatsanpeitteessä ei käsin tunnettavaa
rasvakerrosta
Laiha
• kylkiluut tuntuvat helposti ohuen
rasvakerroksen läpi
• vyötärö erottuu hyvin selvästi kylkiluiden
takana
• hännäntyven luiden päällä on vain
hivenen rasvaa
• vatsanalueella on vain vähän rasvaa
Alkuun koiran laihtuminen tuntuu turhauttavan
hitaalta eikä tuloksia tunnu tulevan. Oikean ruokinnan hakemiseen saattaa mennä hetki, ja siltikin paino
tuntuu sitkeästi pysyvän samana. Tämä vaihe vaatiikin omistajalta sitkeyttä ja kärsivällisyyttä. Jos paino
ei odotuksesta huolimatta lähde putoamaan toivotulla tavalla, vähennetään ruoan määrää entisestään. Jos
taas paino laskee liian nopeasti, lisätään päivittäistä
energiamäärää.
Muistathan että kaikki nämä suositukset ovat aina
ohjeellisia. Koiran energiantarve on kovin yksilöllinen
ja riippuu paljon koiran liikkumisesta, luonteesta, iästä, ruumiin ja ympäristön lämpötilasta sekä koiran
rodusta. Ohjeita onkin aina sovellettava jokaiselle koiralle yksilöllisesti.

kohti vuorokaudessa. (Metabolisen elopainokilomäärän saa tarkistettua painon mukaan erillisestä laskentataulukosta). Jos koiran paino lähtee nousemaan,
vähennetään määrää. Jos koira edelleen laihtuu kyseisellä annoksella, lisätään ruoan määrää. Tässä vaiheessa onkin syytä hyvin säännöllisesti edelleen punnita
koira paino, jotta löydetään oikea annostus.
Yleensä laihdutetun koiran kanssa normaalipainon
ylläpitäminen edellyttää pysyviä elintapojen muutoksia. Tiukka dieetti ei jatku ikuisesti, mutta terveellinen
syöminen ja liikkuminen toivottavasti jatkuu.

Paluu normaaliin
Kun koiran ihannepaino on saavutettu, on aika palata
normaaliin. Siirrymme siis normaalin energiatarpeen
mukaiseen ruokintaan. Koira tarvitsee perusaineenvaihduntaansa 70 kcal sen metabolista elopainokiloa

Koirien Hyvinvointikeskus järjestää
Laihdutusklubin syksyn 2021 aikana
Kysy lisää p. 040 643 2772

LÄHTEET: Bicks Jane R. Natural Care for a Healthy, Happy Dog; Fogle Bruce Koiran vaivat; Haikka Sari Koiran kotilääkäri; Hellemann Merja & Marjeta
Petri Koiran ruokinta; Hill’s Ravitsemusneuvojan koulutusohjelma; Hoffman Matthew (toim.) Kotihoidon ja lääkinnän ABC koirille ja kissoille; Moore
Arden Terve koira – Leikit, ravinto, hyvinvointi, koulutus; Paatsama Saki Terve ja sairas koira
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Ihanteellinen
• kylkiluut tuntuvat helposti ohuen
rasvakerroksen läpi
• vyötärö erottuu kylkiluiden takana
• hännäntyven luiden päällä on ohut
rasvakerros
• vatsanalueella on vain vähän rasvaa
Ylipainoinen
• kylkiluut eivät tunnu helposti kohtalaisen
rasvakerroksen läpi
• vyötäröä tuskin erottaa
• hännäntyven luiden päällä on kohtalainen
rasvakerros
• vatsanalueella on kohtalainen rasvakerros
Liikalihava
• kylkiluut eivät erotu paksun rasva
kerroksen läpi
• vyötäröä ei erota ja vatsa pullottaa
• hännäntyven luita on vaikea tuntea
paksun rasvakerroksen läpi
• vatsanalueella on runsaasti rasvaa
KUVAT: BRIT VETERINARY DIET – OBESITY -KEHONKUNTOTAULUKKO, PDF, 2021
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Terveys ja luonne

Kehonmuoto

