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Přechod na krmení syrovou potravou 
Přechod na krmení syrovou potravou bývá obvykle velmi snadný a není potřeba se ho bát. Pokud chcete svého psa 

krmit syrovou potravou a chcete si být jisti, že krmíte správně i zdravě, následující řádky vám poradí JAK NA TO?  

 

Při dodržení základních pravidel je přechod na syrovou potravu bezproblémový a proto 

doporučujeme držet se následujícího jídelníčku. 
Příklad vzorového jídelníčku pro první měsíc krmení syrovou potravou od Yoggies pro dospělého psa o váze 10kg / 

krmná dávka odpovídá 3% jeho ideální hmotnosti / krmení 2x denně. 

celkem 300g na den – rozdělíme do dvou krmných dávek (MASO+ = 250g a příloha Yoggies BARF+ = 50g). Jako 

případné doplňky potravy budeme používat omáčky pro psy Yoggies (1 porce max.30-50ml = 1ks omáčky na cca 4x) a 

jogurty Yoggies (1 porce max.50g = 1ks jogurtu na cca 3x) 

První týden   

Pondělí 
MASO+ Jehněčí menu + Yoggies BARF+ 
MASO+ Jehněčí menu + Yoggies BARF+ 
Omáčka pro psy Yoggies 
tip: můžete přidat trochu rozvařené rýže 

 Úterý 
MASO+ Jehněčí menu + Yoggies BARF+ 
MASO+ Jehněčí menu + Yoggies BARF+ 
Omáčka pro psy Yoggies 
tip: můžete přidat trochu rozvařené rýže 

   
Středa 
MASO+ Jehněčí menu + Yoggies BARF+ 
MASO+ Jehněčí menu + Yoggies BARF+ 
Omáčka pro psy Yoggies 
tip: můžete přidat trochu rozvařené rýže 

 Čtvrtek 
jogurt pro psy Yoggies 
MASO+ Kuřecí menu + Yoggies BARF+ 
tip: můžete přidat trochu uvařených brambor 

   
Pátek 
MASO+ Kuřecí menu + Yoggies BARF+ 
MASO+ Losos/kůň/králík menu + Yoggies BARF+ 
Omáčka pro psy Yoggies 
tip: můžete přidat trochu uvařených brambor 

 Sobota 
jogurt Yoggies 
MASO+ Losos/kůň/králík menu + Yoggies BARF+ 
tip: můžete přidat 1 uvařené vejce a trochu ledového 
salátu 

   
Neděle 
MASO+ Jehněčí menu + Yoggies BARF+ 
MASO+ Jehněčí menu + Yoggies BARF+ 
tip: můžete přidat najemno nastrouhanou červenou 
řepu nebo mrkev 
 

  

Tipy 1: rozvařenou rýži, nebo brambory můžete používat při přechodu na syrovou potravu, kdy se může objevit 

krátkodobě průjem, nebo řidčí stolice, než si zažívací systém na novou potravu navykne  

Tipy 2: Omáčky pro psy lze používat na dochucení syrové potravy, protože ne každý pes hned začne syrové maso 

přijímat bez problémů 

Tipy 3: Jogurty pro psy lze používat jako doplněk potravy (svačinku) pro přísun vápníku i energie a hlavně pro 

podporu imunity a mikrobiomu psa. Lze s ním také potlačovat průjmy a flatuenci (větry). Do jogurtu a pro jeho 

zatraktivnění lze nastrouhat např.jablko, hrušku, přidat banán apod. Nedoporučuje se dávat jogurt přímo na syrovou 

potravu, ale podávat jako svačinku.  
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Druhý týden   
Pondělí 
jogurt Yoggies 
MASO+ Kuřecí menu + Yoggies BARF+ 
omáčka pro psy Yoggies 
tip: můžete přidat nastrouhané syrové jablko 

 Úterý 
MASO+ Zvěřina, kachna, kuře  + Yoggies BARF+ 
MASO+ Zvěřina, kachna, kuře  + Yoggies BARF+ 
omáčka pro psy Yoggies 
tip: můžete přidat trochu uvařených brambor 

   
Středa 
jogurt pro psy Yoggies 
MASO+ Kuřecí menu + Yoggies BARF+ 
tip: do jogurtu lze přidat kousek strouh.jablka 

 Čtvrtek 
MASO+ Jehněčí menu + Yoggies BARF+ 
MASO+ Jehněčí menu + Yoggies BARF+ 
omáčka pro psy Yoggies 

   
Pátek  
MASO+ Losos/kůň/králík menu + Yoggies BARF+ 
MASO+ Losos/kůň/králík menu + Yoggies BARF+ 
omáčka pro psy Yoggies 
tip: lze přidat vařené vejce, hlávkový salát, polníček 

 Sobota 
MASO+ Hovězí a kachní menu + Yoggies BARF+ 
MASO+ Hovězí a kachní menu + Yoggies BARF+ 
tip: můžete přidat trochu rozvařené rýže 

 
   
Neděle 
MASO+ Kuřecí menu + Yoggies BARF+ 
MASO+ Kuřecí menu + Yoggies BARF+ 
omáčka Yoggies 
tip: můžete přidat nastrouhané jablko 

  

 

Třetí týden   
Pondělí 
MASO+ Zvěřina, kachna, kuře  + Yoggies BARF+ 
MASO+ Zvěřina, kachna, kuře  + Yoggies BARF+ 
omáčka pro psy Yoggies 
tip: můžete přidat trochu uvařených brambor 

 Úterý 
jogurt pro psy Yoggies 
MASO+ Jehněčí menu + Yoggies BARF+ 
tip: do jogurtu lze přidat např.kousek banánu 

   
Středa 
1ks syrové kuřecí křídlo pro ozvláštnění jídelníčku a 
zvýšení přísunu vápníku 
MASO+ Jehněčí menu + Yoggies BARF+ 
omáčka pro psy Yoggies 

 Čtvrtek 
MASO+ Kuřecí menu + Yoggies BARF+ 
MASO+ Kuřecí menu + Yoggies BARF+ 
omáčka pro psy Yoggies 
tip: lze přidat nastrouhanou hrušku (vláknina i vitamíny) 

   
Pátek 
MASO+ Hovězí a kachní menu + Yoggies BARF+ 
MASO+ Hovězí a kachní menu + Yoggies BARF+ 
tip: můžete přidat vařené vejce 

 Sobota 
jogurt pro psy Yoggies 
MASO+ Kuřecí menu + Yoggies BARF+ 
tip: do jogurtu lze přidat chia semínka 

   
Neděle 
MASO+ Kuřecí menu + Yoggies BARF+ 
MASO+ Kuřecí menu + Yoggies BARF+ 
omáčka pro psy Yoggies 
tip: lze přidat nastrouhané jablko jako zdroj 
vitamínů i vlákniny 
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Čtvrtý týden   
Pondělí 
MASO+ Hovězí a kachní menu + Yoggies BARF+ 
MASO+ Hovězí a kachní menu + Yoggies BARF+ 
omáčka pro psy Yoggies 
tip: můžete přidat hlávkový salát 

 Úterý 
jogurt pro psy Yoggies 
MASO+ Losos/kůň/králík menu + Yoggies BARF+ 
tip: do jogurtu lze přidat lžičku lněných mletých semínek 

   
Středa  
MASO+ Losos/kůň/králík menu + Yoggies BARF+ 
MASO+ Losos/kůň/králík menu + Yoggies BARF+ 
omáčka pro psy Yoggies 

 

 Čtvrtek 
MASO+ Hovězí a kachní menu + Yoggies BARF+ 
MASO+ Hovězí a kachní menu + Yoggies BARF+ 
omáčka pro psy Yoggies 
tip: lze přidat trochu uvařených brambor 

   
Pátek 
jogurt pro psy Yoggies 
MASO+ Jehněčí menu + Yoggies BARF+ 
tip: do menu lze přidat vařené vejce 

 Sobota 
1ks kuřecí / kachní křídlo 
MASO+ Jehněčí menu + Yoggies BARF+ 
tip: můžete přidat trochu vařeného kuskusu nebo 
pohanky 

   
Neděle 
MASO+ Zvěřina, kachna, kuře  + Yoggies BARF+ 
MASO+ Zvěřina, kachna, kuře  + Yoggies BARF+ 
tip: můžete přidat trochu ledového salátu 

  

 

Nákupní seznam na 1. měsíc / dospělý pes 10kg 
6 x kuřecí menu 

7x jehněčí menu 

4x hovězí a kachní menu 

4x losos/kůň/králík menu 

3 x zvěřina/kachna/kuře menu 

1x Yoggies BARF + (na 1 měsíc spotřebujete ½ balení) 

8x Yoggies jogurt 

4x Yoggies omáčka 

 

 

  


