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Stažením e-booku jste učinili první krok vpřed na cestě za 
zdravým životním stylem Vašeho pejska.

GRATULUJI VÁM!
Všichni víme jak jsou první kroky obtížné a Vy jste to zvládli!



Markéta Langerová DiS.
Jmenuji se Markéta Langerová a Jsem 
specialista na výživu psů metodami PMD a 
BARF. Miluji psy a jejich zdraví je pro mne 
na prvním místě. 

Poradím Vám a naučím Vás, jak správně 
sestavit vašemu pejskovi vyváženou a 
plnohodnotnou krmnou dávku. 

Není třeba vydat se cestou pokusů a 
omylů. Sestavím a zašlu Vám jídelníček 
přímo na míru �� 

Miluji to co dělám, dělám to celým svým 
srdcem! 
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http://www.perlasilesia.cz/


Můj příběh...
Je to ráno jako každé jiné. Sedím na zápraží, popíjím ranní kávu, a přitom se dívám na 
svou smečku. Při pohledu na ně cítím vděčnost… Psi jsou zdraví a vesele skotačí na 
zahradě. Přichází ke mně nejstarší Anuška, která si chce odpočinout od dovádění s 
mladšími. Sedne si ke mně, lehce ťukne nosem do mé ruky a čeká, až ji začnu škrábat a 
povídat si s ní. 
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Anuška je nejstarší fenka v mé smečce pyrenejských horských psů. A je to také můj 
první pes s průkazem původu. I přes svůj věk stále vesele skotačí s mlaďochy a je plná 
energie a vitality. O obřích plemenech je všeobecně známo, že se mnoha let 
nedožívají a naše Anuše je díkybohu světlou výjimkou. V těchto chvílích si plně 
uvědomuji, že žiji svůj sen. Sen každého chovatele o tom, že jeho svěřenci prožívají 
dlouhý a aktivní život bez sebemenších zdravotních problémů.

Pokud se člověk rozhodne pořídit si psa, pak většinou mívá spoustu otázek. Jedna z 
nich je také z oblasti stravování. Odpověď je většinou jasná – granule. Co lepšího 
mohu psovi dát? Bláhově a slepě jsem věřila mnoha reklamním trikům, ve kterých 
jsou prodejci těchto nevzhledných kuliček opravdoví mistři svého oboru. Začala 
jsem tedy kupovat jedny z nejdražších granulí ve víře, že když jsou tak šíleně drahé, 
musí tomu odpovídat také jejich kvalita. Kdybych tak tehdy věděla to, co vím dnes...
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Můj příběh...
Po půl roce života začala Anuška kulhat na přední nohu. Říkala jsem si, že jsme ji asi 
přetáhli na delší vycházce a že se vše brzy vrátí k normálu. O dva dny později už 
kulhala na obě nohy a návštěva veterináře byla nevyhnutelná. Tam bohužel po 
vyšetření diagnostikovali panostitidu. Studie a názory na původ této nemoci se 
různí. Některé studie usuzují, že jde o virus kostní dřeně, další dává vinu genetice. 
Nejzajímavějším závěrem však je, že tato nemoc je způsobena dnešními granulovými 
krmivy. K tomuto závěru se přikláním i já. 
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Přechod na čistě přírodní stravu mi trval celkem dlouho, protože jsem neměla 
tušení, jak s takovým krmením začít. Mám maso kupovat u řezníka? Jak mám vypočítat 
krmnou dávku? Co by měla krmná dávka obsahovat, aby psovi nic nechybělo? Jak 
zkrmovat kosti a zeleninu? To byly jedny z hlavních otázek, které se mi honily 
hlavou. Nejhorším rozhodnutím bylo zapojit se do diskuzí v různých 
Facebookových skupinách, ve kterých byl zkrátka každý názor špatný. Informační 
efekt žádný a člověk se akorát udivoval nad slovními válkami mezi jednotlivými 
majiteli psů.

Vůbec jsem netušila, které informace jsou ty správné a které ne. V mém okolí nebyl 
nikdo, kdo by mi poradil. Celé noci jsem lámala hlavu nad tím, jak zabezpečit svým 
psům to nejlepší. 
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Můj příběh...
Pak přišlo jedno z nejlepších rozhodnutí v mém životě. Rozhodla jsem se výživu psů 
sama vystudovat. Zapsala jsem se do kurzu, který pořádala kanadská DNM university, 
konkrétně do oboru Raw Dog Food Nutrition Specialist. Studium nebylo lehké, ale 
velice mne obohatilo a otevřelo mi tak bránu do nového světa. Moji psi změnu stravy 
přijali velmi pozitivně. Energie, vitalita a radost z krmení mě utvrdila v tom, že to byl 
krok správným směrem. 
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Na téma přirozené stravy jsem diskutovala s přáteli a pak i s jejich přáteli. A tak mě 
napadlo, proč neporadit a nepomoci i ostatním? Rozhodla jsem se své znalosti 
sdílet s lidmi, kteří stejně jako já před lety, řeší problém se správnou výživou svého 
psa.

Dnes se poradenství stalo mou obživou. Učím své klienty, jak správně krmit svého psa, 
poskytuji informace o krmné dávce a o všem ostatním, co s tímto krmením souvisí. 
Napsala jsem e-book „10 rad jak začít“, který bude, doufám, nápomocný všem, kteří o 
krmení syrovou stravou teprve přemýšlejí a váhají s rozhodnutím.

Nebojte se mě oslovit, opravdu nekoušu          Pojďme se společně 
vrátit ke kořenům a k tomu, co je psům přirozené.

http://www.perlasilesia.cz/


jedna z mnoha otázek, která napadá majitelé pejsků, zní: 
 
 

JE VHODNÉ KRMIT 
GRANULEMI A SYROVOU 
STRAVOU ZÁROVEŇ? 
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Existuje mnoho důvodů proč vy, majitelé psů, kombinují suchou, granulovanou stravu se 
stravou syrovou. Nejčastější důvody jsou: 

Přecházíte na syrovou stravu a bojíte se zažívacích obtíží psa, proto stále 
kombinujete

Myslíte si, že Nemáte dostatek peněz krmit pouze syrovou stravou

vyjíždíte na cesty a vláčet s sebou několik kilo syrové stravy pro Vás není možné

mnoha důvodům mohu porozumět, ostatně alespoň nějaké syrové maso je lepší než žádné. 
Nicméně takovéto kombinování není nejšťastnější a já vám osvětlím proč.  

© 2018  www.noran.cz                                                E-book: Granule a syrová strava                                            21.01.2018 



Jak funguje zažívací trakt psa?

V zažívacím traktu psa jsou malé proteiny nazývané enzymy. tyto enzymy jsou odpovědné 
za trávení potravy, kterou váš pes pozře a její následnou přeměnu na energii.  
bílkoviny budou následně použity k budování struktur v těle, zatímco tuky budou použity 
k budování buněčných stěn. karbohydráty (sacharidy) mají v těle jedinou funkci a to 
dodávat energii. 

část trávicích  enzymů se nachází v žaludku, kde se potrava začíná štěpit. zbytek enzymů je 
uvolněn z pankreatu vašeho psa. tyto pankreatické enzymy se uvolňují do tenkého střeva, 
kde dokončí proces trávení.  

psí žaludek nemá za úkol pouze trávit potravu, ale taktéž chránit psa před bakteriemi, které 
spolu s potravou přijímá.  

po pozření stravy se v žaludku uvolní kyselina chlorovodíková, která udržuje hladinu ph 
kolem 2, což je velmi kyselé prostředí, které veškeré bakterie zničí. v tomto prostředí taktéž 
velmi snadno dochází k trávení kostí a následné využití vápníku. 
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Shrňme si, co mají za úkol kyseliny v trávicím traktu vašeho psa. 

              uvolňují  v žaludku enzymy potřebné k trávení potravy 

              zabraňuje růstu nebezpečných bakterií 

              dá podnět k uvolnění následných enzymů z pankreatu pro další  
              štěpení potravy 

              absorbuje minerály z jídla vašeho psa (jako je vápník, hořčík, zinek a 
              mangan) 

pokud se rozhodnete míchat granule a syrovou stravu, tohle se změní! 

Kyseliny v trávicím traktu psa
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Jak škrob z granulí ovlivňuje trávení

Jedním z hlavních rozdílů mezi granulemi a syrovou potravou je množství škrobu (nebo 
sacharidů), které obsahují. Zatímco většina syrových potravin obsahuje 0 až 15% 
uhlohydrátů (bez škrobu), granule potřebují škrob, který má za úkol držet granule v 
požadovaném tvaru granule.  Ve skutečnosti musí být v granulích alespoň 30% škrobu, 
aby se zachoval tvar. Mnoho granulí obsahuje dokonce až 60% škrobu. 

Pokud krmíte bez obilnými granulemi (grain-free), nenechte se zmást. I 
tyto granule stále potřebují škrob, aby drželi v požadované formě. Jako dodatek k 
rýži nebo kukuřici budou obsahovat stejné množství hrášku nebo brambor. Dokonce i 
potraviny bez obsahu obilovin jsou velmi škrobové. 

Existuje spousta problémů krmíte-li vašeho psa 
velkým množstvím škrobu, ale ten, na který se 
dnes zaměřím, je, jak se mění trávicí proces vašeho 
psa v závislosti na škrobu. 
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granule (škrob, které obsahují) zvyšují hladinu pH v žaludku psa. Stejné zvýšení pH 
žaludku by se stalo, kdyby jste krmili BARF stravou a přidali psovi sladké brambory 
anebo jinou přílohu obsahující škrob.  

Enzym nazývaný pepsin je odpovědný za rozbourání proteinů z psí potravy na dílčí 
aminokyseliny. Pepsin je uvolněn pouze, pokud je pH nižší než 2. 

Když je pH střeva zvýšeno (méně kyselé prostředí), patogenní bakterie, jako je E-coli a 
salmonela, pravděpodobně přežijí a způsobí zažívací problémy nebo nemocnění vašeho 
psa. Pamatujte, že kyselé prostředí ve střevě chrání vašeho psa před těmito patogeny. Psi a 
další masožravci mají od přírody vyvinutý trávicí trakt tak, aby byl schopen se s 
bakteriemi vypořádat. 

pokud ale změníme pH v jejich zažívacím traktu tím, 
že jim podáme jídlo, které  pro ně není vhodné (škrob), 
část této ochrany se ztratí. 
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baktérie E-COLI
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Jakmile natrávené jídlo opouští žaludek, musí být zajištěno správné pH. Správné ph 
 vyvolá uvolnění pankreatických enzymů, které zajišťují největší část trávení ve 
střevech. Pokud je v jídle škrob, zvýší se pH a to znamená, že se uvolní méně z 
těchto enzymů a nenatrávené částice potravy mohou vyvolat zánět. Imunita 
může reagovat v podobě syndromu "vyteklého" střeva. "vyteklé" střevo umožňuje, 
aby nestrávené potraviny a bakterie procházely stěnou tenkého střeva, 
vstupovali tak do těla psa a způsobovali  imunitní potíže.
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TRPÍ VÁŠ PES KVASINKOVOU INFEKCÍ UŠÍ  ČI JINOU KVASINKOVOU INFEKCÍ? 

MŮŽE ZA TO VYSOKÉ PH žaludku, KTERÉ PŘICHÁZÍ SPOLU SE ŠKROBEM. 

Pokud nezdravé potraviny vstoupí do tlustého střeva, což je poslední zastávka v 
zažívacím traktu, může to narušit přátelské bakterie, které tam žijí a způsobit zánět, který 
může zapříčinit průjmy a syndrom dráždivého střeva. 

a co je nejdůležitější, pokud není žaludek dostatečně kyselý, kost, kterou váš pes sní, 
nebude správně trávena a to způsobí dva hlavní problémy: 

         Váš pes nebude schopen absorbovat všechny minerály, které z kostí  
         potřebuje  

         Váš pes je vystaven většímu riziku obstrukce střev, protože jeho trávicí  
         ústrojí nemůže zařídit, aby byly kosti měkké, gumovité a správně      
         stravitelné 

To jsou důvody, proč míchání syrové stravy a granulí zvyšuje zdravotní rizika pro vašeho 
psa. 
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Teď, když jste si přečetli jaké problémy mohou nastat kombinováním syrové stravy a 
granulí jste rozhodnutí zavrhnout maso a kosti?   NE!    Mám pro Vás připraveno 
několik jednoduchých a levných triků, jak takové krmení učinit bezpečnější!  

http://www.noran.cz/
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Stručně řečeno, všechna rizika, kterým Váš pes čelí při konzumaci syrové stravy a 
škrobu, jsou výsledkem změn pH žaludku. Pokud můžete řídit pH, můžete udělat 
přechod z granulí na syrovou stravu pro svého psa snadnější. Bez průjmu, zvracení 
nebo jiných obtíží. jestliže se obáváte syrové stravy, nevíte jak správně sestavit 
krmnou dávku, je zde pro vás připraveno řešení! 

Pokud chcete Vašeho parťáka krmit oběma druhy potravy, dodržením dvou tipů 
níže, snížíte riziko onemocnění bakteriemi a předejdete možnému poškození 
trávicího traktu z důvodu nedostatečně zpracované potravy. Taktéž mu tím 
zajistíte více živin z potravy a eliminujete zánětlivé procesy a imunitní reakce 
organismu, které mohou přicházet s nestrávenými potravinami. 

PROBIOTIKA

JABLEČNÝ OCET

http://www.noran.cz/jidelnicek-na-miru/jak-to-funguje/
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Probiotika

Přidání probiotik do krmné dávky Vašeho psa nese dvě výhody. Za prvé, přidání 
přátelských bakterií do stravy Vašeho psa pomůže vyloučit škodlivé patogenní 
bakterie, jako je E-coli, salmonela, listeria a campylobacter.  

Za druhé, probiotika mohou skutečně snížit pH střev. Výzkum ukazuje, že několik 
typů Lactobacilu (typ probiotika) může snížit pH. 
Přidání probiotik nebo fermentovaných potravin (jako kefír, jogurt, kombucha) 
do jídla vašeho psa pomůže snížit rizika důsledku kombinování granulí a syrové 
stravy. 

(Poznámka: Pokud přidáte probiotika, nezapomeňte na prebiotika! Prebiotika 
vyživují probiotické bakterie a udržují je aktivní. Krmení prebiotik spolu s 
probiotiky dává vašim psům symbiotiku). 

Prebiotika i probiotika můžete podávat jak ve formě potravy tak syntetická. 
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Jablečný ocet

Stačí přidat čajovou lžičku jablečného octa ke krmné dávce a zamíchat. Pokud 
Váš pes váží více jak 22 kg, přidejte 2 čajové lžičky denně. 

změny po podání jablečného octu neuvidíte hned, je zapotřebí vytrvat, 
výsledky se dostaví.

Organický jablečný ocet může také pomoci snížit pH ve střevě, což následně 
činí potravu bezpečnější a umožní psovi absorbovat z ní důležité minerály. Ve 
skutečnosti má ocet stejné pH jako střevo vašeho psa, který je krmen syrovou 
stravou. Tak jako ph ve střevě, může i jablečný ocet zabít 80 - 90% škodlivých 
baktérií v krmné dávce.

Jak podávat?
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Pár slov na závěr

Ať už si vybere formu krmení 
jakoukoliv, dbejte o to, aby váš pes byl 
zdravý a šťastný! Pes celou svou duši 
oddává svému pánovi a je na nás 
opětovat tuto oddanost ve formě 
lásky, péče a spousty vzájemně 
strávených chvil. 

Uvažujete o přechodu z granulí na 
syrovou stravu? Gratuluji! 
Zvolili jste správně! 
. 

není nic jednoduššího než zajistit 
svému psímu parťákovi výživový plán 
na míru.

http://www.noran.cz/jidelnicek-na-miru/jak-to-funguje/
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Bonus 

Jsem velice ráda, že jste dočetli můj e-book až k těmto řádkům. Věřím, že Vám e- 
book ukázal cestu jak pomoci svému pejskovi a budu se těšit na zpětnou vazbu, 
kterou můžete zasílat na email info@noran.cz

Bonus ve formě experimentu, který si můžete sami udělat doma, Vám názorně 
ukáže jak funguje trávení kostí v žaludku psa.
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Jak kyselina tráví kosti...
Na pokus budete potřebovat:

Sklenici s víčkem

Kuřecí stehenní kost

Ocet

Postup:

Do sklenice nalijte ocet po okraj a vložte do ní syrovou stehenní kuřecí 
kost. Sklenici uzavřete víčkem a nechte odstát 2 - 3 dny.

Jakmile uběhnout 2 či 3 dny, vyjměte kost a ohněte. Uvidíte jak se vám prohýbá v 
rukou. Je gumová. 

K tomu dochází, protože kyselina rozpouští vápník z kostí. Jakmile je vápník 
pryč, kost ztrácí svou tvrdost. kyselé ph žaludku a střevního traktu pomáhá 
Vašemu psu trávit kosti a absorbovat tak všechny důležité minerály a vápník. 
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Pevně věřím, že se vám pokus povedl a užili jste si jak jeho přípravu tak i samotný 
proces pokusu 

Prohlášení
Napsání tohoto eBooku mi dalo hodně práce. Respektujte proto prosím to, že 
jakékoli šíření eBooku jako celku nebo jeho částí je zakázáno a chráněno 
autorským zákonem.  Pokud jste z eBooku nadšení a chcete jej sdílet, budu velice 
ráda. Sdílejte prosím tak, že přepošlete svým kamarádům odkaz na stránky 
www.noran.cz, kde si jej mohou bezplatně stáhnout. Zároveň chci upozornit, že 
veškeré informace obsažené v eBooku jsou založeny na mým osobních 
poznatcích, znalostech a zkušenostech a jakékoli úspěchy či neúspěchy 
plynoucí z toho, jak tyto poznatky využijete Vy, je plně ve Vašich rukách.  


