Koiran ruokinta
raakaruoalla

Lyhyt selvitys siitä miksi paras ravinto
koiralle on raakaruoka, eläinperäiset ruoat.
Tätä ruokaa saa koirille kaupasta,
marketista, kauppahallista,
metsästäjätutuilta, teurastamoista.
1. painos
info@sathy.fi
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Koiran ruokinta ei ole maailman tärkein asia mutta
tärkeä kuitenkin. Nykyään ei taida ruoan puute olla
koiralle suurin ongelma vaan ehkä enempi mitä koira
syö ja kuinka paljon.

Ihminen on pääsääntöisesti sekasyöjä, jolle kelpaa
melkein mikä tahansa ravinnoksi. Ihminen pärjää
mainiosti pelkällä kasvisruoalla, kasvis- ja liharavinnolla tai luultavasti jollakin muulla yhdistelmällä jos
mielikuvitusta riittää.

Koira puolestaan on lihansyöjä, siis ei-kasvissyöjä.
Ihmisellä on jopa 7 - 10 metriä pitkä ohutsuoli, jossa
ruoan ravinteet ehtivät hyvin imeytyä elimistöön, kun
keskikokoisella koiralla sama pituus noin 1,5 metriä.
Tämän lisäksi koiran ja ihmisen ruoansulatuksessa
on koko joukko muita suuria eroja, ties missä bakteerikannassa ja toimivuudessa. Lähtökohtaisesti
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koira on kuitenkin ihmiseen verrattuna hurja lihansyöjä, joka ainakin mielessään metsästää tuoretta elävää lihaa kun raadonsyönniltään ehtii.

Koiralle hyvää ruokaa on sellainen, että mitä
enempi ruoassa on lihaa, luita, rustoja, eläinperäisiä
rasvoja, sisäelimiä ja muita eläinperäisiä tuotteita,
sitä parempi. Monipuolisesti. Voisi olettaa, että jos
koiran ruoka on pääsääntöisesti eläinperäisiä tuotteita
niin olisi hyvä, että kirjo olisi laaja.
Se mitä koira ei tarvitse on kasvikset, hedelmät,
vilja ja juurekset.

Koiralle paras ja maistuvin valmisruoka olisi
raa'asta lihasta ja eläinperäisistä tuotteista valmistettu
koiranruoka. Tällainen ruoka on saatavilla, sitä kutsutaan yleisesti raakaruokinnaksi. Parhaimmillaan
raakaruoka on lihaa, luita, rustoja, eläinrasvoja, sisäja muita elimiä. Ei kypsennettynä vaan raakana. Tällaista raakaruokaa ei tulisi pilkkoa tai hienontaa liikaa
koska karkeammalla koostumuksella saadaan lisäksi
myös hyvä ja terveellinen rakenne ruoalle. Koira,
joka saa järsiä luita ja rustoja, on tyytyväinen. Hampaat ja ikenet pysyvät erittäin hyvässä kunnossa.
Hampaisiin ei keräänny plakkia, koiran hengitys on
raikas.
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Monimutkainen ravinnon rakenne näyttäisi olevan
hyväksi myös koiran ruoansulatukselle, joka on parhaimmillaan raakaruokinnalla. Tämän näkee helposti
koiran ulosteesta. Jos koiran uloste, siis kakka, on
pehmeää tai löysää ja pahalta haisevaa niin koira saa
liian vähän eläinperäisiä valkuaisaineita ja ravinteita.
Oikeanlaista ruokaa syövän koiran kakka on kuivaa,
käytännössä hajutonta ja murenee. Jätös muuttuu päivän kuluessa väriltään valkoiseksi ja rapistuu pois.
Hyvää raakaruokaa syövän koiran ulosteen määrä on
myös pienempi. Joitakin koiria vaivaava anaalirauhastulehdus tai anaalirauhasten täyttyminen johtuu
yksinkertaisesti siitä, että koiran uloste on liian pehmeää koska koiralle syötetään liian paljon kasvisperäistä ravintoa - tai muuta kuin eläinperäistä ravintoa.
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Kotiruoka
Kotiruoka on käsitteenä mukava ja sympaattinen
asia mutta ei ehkä tänä päivänä ole aivan sama kuin
mitä oli jokin aika sitten. Tosiasia on, että kaiken
ruoan suhteellinen hinta on alentunut paljon. Ennen
oli yleisempää tehdä kotona ihmisten ruoka, tarveaineet olivat enemmän perustarveaineita, lemmikkien
kotiruoka oli se mitä tuosta jäi yli ja jäljelle. Luultavasti ihmiset söivät vähemmän ja huonommin, lemmikeillä saattoi olla samoin.
Ihmiselle tuottaa usein mielihyvää se kun saa koKoiran ruokinta raakaruoalla, sivu 6

kata omalle koiralle. Tästä syystä koiran täysravintoa
saatetaan täydentää ripauksella ruokaöljyä, höystää
koiranpapanat maksalaatikolla tai tehdä vaikka yrjölänpuuroa. Nämä kaikki ovat hyviä juttuja mutta koiran hyvinvoinnin kannalta merkityksetöntä.

Ihmisruoan ruokkiminen koiralle on oikeastaan
huono asia. Yksinkertaisesti siitä syystä, että kuten
alussa mainittiin niin koira on lihansyöjä ja ihminen
sekasyöjä. Ihminen kaipaa mausteita ja viihdettä ruoassa, koiralle ruoka on ravintoa. Jos koiralle antaa
ruoantähteitä niin painopiste siirtyy lähemmäksi ihmisen ruokaa, joka on sekaruokaa ja voi olla jopa
koiralle sopimatonta kasvista, viljaa, juureksia, tärkkelystä ja liian vähän valkuaista, eläinperäistä ruokaa.

Tällä hetkellä on vaikea keksiä hyvää syytä ruokkia
koiraa kotiruoalla tai ihmisruoalla ellei ota huomioon
koiranomistajan omaa viihdyttämistä ja ehkä mukavuudenhalua.
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Kuivamuona
Koiranpapanat, kuivamuona, siis koiranruoka,
täysravinne. Nämä ovat ottaneet vuosikymmenien
saatossa aimoharppauksen tuotannossa, jakelussa ja
markkinoinnissa. Kuiva- ja valmisruoat, täysravinnot
ovat erinomainen ravinto koirille ja kaiken lisäksi
ovat hyvin käteviä säilyvyyden, hankinnan, saatavuuden ja käytön kannalta.
Markkinakoneistot ja kauppa ovat monimutkaisia
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asioita ja jotta valmisruoka olisi kuluttajan saatavilla
lemmikkiliikkeessä tai lähikaupassa joutuu valmistaja jollakin tavalla tekemään kompromisseja.

Eri koiranruokamerkit kilpailevat kuluttajan
suosiosta monella tapaa. Jakelu, hinta, laatu, koostumus, saatavuus, mielikuvat, suositukset, pakkauskoot
ja monen monet muut asiat - kaikki vaikuttavat ostajan tekemään lopulliseen valintaan. Hinnan merkitys
koiranruoan valinnassa ei suinkaan aina ole tärkein
valintakriteeri mutta tärkeä kuitenkin. Hinnan yksi
merkittävä tekijä on koiranruoan koostumus. Tällä
hetkellä yksi kalleimmista osatekijöistä on eläinperäiset tuotteet, ne ovat arvokkaita. Jos laatukoiranruoan valmistaja haluaa laskea tuotteensa kuluttajahintaa niin kustannuksia on nipistettävä. Viimeistään
siinä vaiheessa kun markkinoinnissa, jakelussa, pakkauskuluissa,
katteessa
ja
jälleenmyyntikustannuksissa on menty minimiin, on valmistajan
pakko niistää koiran koostumuksesta.

Helpoin tapa vähentää kuluja on vähentää eläinperäisten tuotteiden osuutta ja korvata ne ensisijaisesti
kasvisperäisillä tuotteilla. Moni koiranomistaja on
oppinut katsomaan koiranruoan valkuaisainepitoisuutta mutta tässäkin valmistaja voi nostaa valkuaisaineosuutta kasvisperäisillä valkuaisaineilla.
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Tämä pätee tosin myös ihmisten ravintoon ja eineksiin. Vuodesta 1961 vuoteen 2013, siis 52 vuodessa on keskiverto amerikkalaisen päivittäisen
ruoan ravintoarvo noussut 2 880 kilokalorista 3 682
kilokaloriin, siis n. 28 %. Suurin osa tuosta kasvusta
on peräisin kasvisrasvoista ja viljatuotteista*. Teollisuus ja viljelykset tuottavat enemmän, saatavuus on
parempi ja tämä näkyy oletettavsti myös koiranruoassa.
*) Business Insider, 23.6.2017. The Food and Agriculture Organization
of the United Nations -tilastot.

Koiranruokaa on kuitenkin laidasta laitaan. Halvimmat ja myös huonoimmat koiranruokaa muistuttavat, näyttävät, tuoksuvat ja luultavasti maistuvatkin
leivälle tai näkkileivälle. Tämän pystyy itse toteamaan kun tutkii näitä kuivanruokapapanoita silmämääräisesti. Ruoka on varmasti maistuvaa mutta kannattaa muistuttaa itseään, että koira on lihansyöjä.

Eläinperäisten tuotteiden osuus koiranruoassa
menee melko lailla käsi kädessä koiranruoan hinnan
kanssa. Kalliimpi ruoka on melkein aina parempi koiralle, koska liha- tai eläinvalkuaispitoisuus on suurempi. Erikseen on vielä erikoisruoat.
Nokkela koiranomistaja osaa lukea koiranruokasäKoiran ruokinta raakaruoalla, sivu 10

kin kyljestä pienellä präntätyn tuoteselosteen koostumuksesta. Hyvä tieto on se, että koostumus lukee
aina suuruusjärjestyksessä vaikka osuuksia ei olisi
mainittu. Tässä muutama esimerkki:
Hau-Hau Champion Superpremium Kana-peruna:
Kananliha 23 %, kananlihajauho 22 %, maissi,
peruna, kananrasva, omena, panimohiiva, kananmaksa, lohiöljy, yucca schidigera-uute,
mannan-oligosakkaridit, frukto-oligosakkaridit,
tyrni.
Royal Canin Medium Adult:
maissi, maissijauho, vehnäjauho, kuivattu naudan- ja sianlihavalkuainen, kuivattu siipikarjanvalkuainen, eläinrasvat, vehnä, hydrolysoidut
eläinvalkuaiset, kivennäisaineet, juurikaskuitu,
kalaöljy, soijaöljy, hiivat, hydrolysoitu hiiva.

Pirkka koiran kuivaruoka:
Vehnä, vehnälese, lihajauho, hydrolysoitu kanaproteiini,naudanlihan rasva, auringonkukkaöljy/rapsiöljy, suola (0,5 %), kivennäisaineet,
vitamiinit, hapettumisenestoaineet ja säilöntäaineet.
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Acana Regionals Wild Prairie:
kananliha (8%), kalkkunanliha (8%), kanan sisäelimet (8%), kuivattu kananliha (8%), kuivattu kalkkunanliha (8%), kuivattu silakka
(8%), herneet, pun.linssit, kikherneet, kananmunat (4%), kuha (4%), taimen (4%), kananrasva
(4%), kalkkunan sisäelimet (3%), vih.linssit,
pavut, kelt.herneet, sinimailanen, lohiöljy (2%),
linssikuitu, kananrusto (1%), ruskea merilevä...

Cibau Adult aikuisen koiran täysravinto:
kuivattu kananliha (28%), riisi (28 %), maissi
(23 %), kananrasva (6 %), kuivattu kala, kuivattu juurikaskuitu (4 %), kalaöljy (2 %), kasviöljy (1 %), natriumkloridi, kuivahiiva (0,3%).

Jos tarkastelee yllä olevia, sattumanvaraisessa järjestyksessä olevia esimerkkejä, niin ei tulisi olla
kovin vaikea löytää koiralle sopiva ruoka. Koiralle,
joka on siis lihansyöjä.

Vertaile esimerkkejä sen mukaan mikä on ensimmäisenä mainittu ainesosa, siis se, jota ruoassa on
eniten. Vertaa mitkä ovat kunkin koiranruoan kaksi
tärkeintä ainesosaa.

Se, onko koiranruoassa herneitä tai ituja on nykykielellä hifistelyä. Koiran ruoansulatus ei käytä miKoiran ruokinta raakaruoalla, sivu 12

tenkään hyväkseen tomaattia, porkkanaa, leseitä tai
papuja.

Yksinkertaistetummin sanottuna, kaikki muu kuin
eläinperäinen tuote koiranruoassa on pussin täytettä
ja eräänlaista pakkausmateriaalia, jolla saadaan ruoan
hinta kohtuulliseksi, parannetaan makua ja muita
ominaisuuksia.

Raakaruoka

Raakaruoalla tarkoitetaan tässä koiralle raakana annettavia eläinperäisiä tuotteita kuten lihaa, luita, rustoja, eläinrasvoja, elimiä ja sisäelimiä. Raakaruoka
on yksinkertaista, helppoa, edullista ja parasta koiralle.
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Raakaruokaa ei tulisi sekoittaa barf-ruokintaa. Barf
on tavaramerkki, jonka kehitti australialainen Ian Billinghurst. Barf tulee nimityksestä Biologically Appropriate Raw Food tai Bones And Raw Food. Se mikä
barf-ruokavaliossa on epäselvää, on se että miksi
siinä on 20 - 40 % hedelmiä, vihanneksia, kananmunia ja maitotuotteita. Hedelmien ja vihannesten lisääminen raakaruokintaan lähinnä huonontaa raakaruokintaa juuri samassa suhteessa. On arvailtu, että syy
on yksinkertaisesti se, että vihannesten ja hedelmien
lisääminen tuntuu koiranomistajan mielestä mukavalta.

Hyvää raakaruokaa koirille on kypsentämätön, käsittelemätön siipikarja, sika, nauta, lammas, riista ja
kala. Suomessa voi kanaa huoletta antaa koiralle raakana koska suomalaisessa kanassa ei esiinny salmonellaa. Raa’at kanan luut ovat rustomaisia ja sopivia
jopa koiran pennulle pureskeltaviksi. Kypsennetyn
kanan luut ovat kovia ja saattavat olla koiralle vaarallisen teräviä, sama ominaisuus tulee kuivuneelle
kananluulle.

Lihatuotteita koiralle ei kannata ostaa kaupan lihatiskiltä, kyse ei ole hinnasta vaan siitä, että ihmisravinnoksi tarkoitettu lihatuote on tavallaan yksipuolista - vain tietyt osat. On tietty järki ruokkia pennut
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tai seniori-koirat jauhelihalla, mutta oikeastaan kaikille koirille on parempi antaa vaihtelevaa, pureskeltavaa evästä.

Nykyään saa marketeista ja kaupoista eläimille
erikseen tuotettuja raakaruokia koirille. Erikseen on
omat pakastealtaat ja -hyllyt lemmikeille. Sieltä löytyvä tarjonta on huima. Uusin tuote tätä kirjoitettaessa on raakalihapullat, jotka on tehty pelkästään
eläinperäisistä tuotteista. Pakaste, pussissa kymmeniä
pullia. Koko sellainen, että pienelle koiralle juuri sopiva annos on yksi tuollainen raakalihapulla. Lisäksi
näitäkin oli erilaisia.

Koiralle parasta mahdollista eläinperäistä ravintoa
saa hankittua suuremmissa erissä suoraan teurastajilta
ja lihanjalostamoista. Nämä laitokset eivät välttämättä ole aivan lähettyvillä eivätkä aina ehdi asioida
yksittäisen koiranomistajan kanssa. Jos ei itse tarvitse
tai pysty hakemaan suurempia kuormia ja eriä niin
kannattaa olla yhteydessä sellaiseen koiraharrastajaan
tai kennelinpitäjään, jolla on suurempi kulutus. Sellaiseen, joka itse hankkii teurastamoista koiranruokaa
suurissa erissä, tällä tavalla saa sitten itselleen ja
omalle koiralle sopivampia eriä.

Koiran koosta riippuen mahtuu omaan pakastimeen
viikon tai jopa kuukausien ruoat. Jos osaa ennakoida
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niin asia helpottuu.

Raakaruoalla ruokinnassa on omia pulmia, pieniä
sellaisia mutta pulmia kuitenkin. On koiria, joilla on
tapana viedä luu, lihaklöntti tai tuore sisäelin parempaan paikkaan syötäväksi. Ihmisasunnossa ei ole suotavaa, että sohvan alta tai persialaiselta matolta löytyy
siansorkka tai naudan reisiluu. Tällaisessa tilanteessa
koiranomistaja joutuu keksimään ratkaisun, esimerkiksi ruokkii koiran ulkona tai tietyssä paikassa koira oppii nopeasti, että oma herkullinen luu tai
rusto syödään omassa aitauksessaan, häkissä tai kantokopassa. Tästä on todisteena erään rouvan pienen
pieni kääpiökoira, joka syö ruokansa aina pesuhuoneessa olevassa koiranhäkissä. Jos tälle koiralle antaa
herkun tai lihan niin koira vie sen itse tuonne pesuhuoneen häkkiin, jonka ovi on avoin, ja syö ruokansa
siellä.

Toinen ongelma raakaruokinnassa, luissa ja rustoissa on se, että ne todellakin ovat kovaa valuuttaa
koiramaailmassa. Jos jostakin syntyy kinaa koirien
välillä niin se on juuri tämä raakaruoka. Jos taloudessa on useampi koira niin omistajan on syytä varmistua, ettei koirille synny riitaa. Koirat voi ruokkia
eri paikoissa, korjata syömättömät luut pois tai keksiä
jokin muu ratkaisu.
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Koiranomistajan kannalta raakaruokinnassa on tärkeää raakaruokinnan jatkuvuus ja käytännöllisyys.
Jos itse tai joku tuttu käy metsällä niin se on hyvä
lisä, mutta siitä ei käytännössä riitä raakaruoaksi edes
yhdelle pienelle koiralle. Parempi olisi jos löytäisi lähimarketista tai siitä kauppakeskuksesta, jota itse
käyttää, lihatiskin, lemmikkiruokien pakasteltaan tai
ystävällisen lihamestarin, jolta saa sopivan kokoista
ja monipuolista tuotetta omalle koiralle. Kysy rohkeasti kauppiaalta sisäelimiä, teurasylijäämää, luita ja
rustoja. Varma saatavuus on isompien markettien
lemmikkiosastoilla, lemmikkieläinliikkeissä ja koiranruokaliikkeissä.

Käytäntö ja arki

Se mitä yksittäinen lemmikki- tai harrastekoira syö
ja saa ruoaksi riippuu monesta tekijästä. Käytännössä
koiran omistajan arjessa on suuri merkitys koiranruoan saatavuudella, helppoudella ja omistajan omilla
mieltymyksillä. Ihmisen mielestä on kiva kokata,
laittaa valmisruokaan loraus öljyä ja hyppysellinen
yrttejä. Koiran kannalta tällä ei ole merkitystä mutta
omistajalle asia on tärkeä. Arjessa ja työn kiireessä
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ei ole helppo käydä kauppahallin lihatiskillä tai täyttää pakastinta sian kylkiluilla. Alkuinnostuksen jälkeen omistaja luisuu näistä käytännön syistä takaisin
kuivamuonaan tai kotiruokaan.

Suuri merkitys koiran ruokinnan kannalta on siis
omistajan asenteessa. Ihminen helposti inhimillistää
koiraa, joskus ehkä väärällä tavalla. Koiran voi opettaa pitämään makeisia herkkuina tai syömään porkkanalaatikkoa. Jos nuo asiat ovat omistajalle tärkeitä
niin totta kai, näin tapahtuu. Koiran kannalta olisi
hyvä, että se saisi käsittelemätöntä lihaa, rustoja, elimiä, eläinrasvoja, sisäelimiä. Sellaista ruokaa, jota
koiran elimistö hyödyntää parhaiten.
Jos haluaa ruokkia koiraa sille sopivalla raakaruoalla niin hyvä alku on se, että pohtii ja järjestää ruokinnalle jatkuvuuden ja omistajalle itselleen helppouden.

Jos omistaja ei kuitenkaan pysty koiran raakaruokintaan niin ei hätää. Vaikka koira on lihansyöjä niin
se on kuitenkin ihmisen paras ystävä ja on oikein iloinen kaikista ruokahetkistä.
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Koira ja luu
Kuvitusta Hours of Saint-Omer -kirjasta,
Pohjois-Ranska, vuodelta 1320.

