Toitumine
Chihuahua toitumine
Tihti on chihuahuad ülesöödetud, kuna nende omanikud poputavad neid ning soovivad, et nende koerad ei tunneks
millestki puudust. See tõug on aga kergemini rasvuv kui mõni teine koeratõug ja seda mitmel põhjusel. Esiteks on nad
peamiselt toakoerad ning sageli ei saa vajalikul määral liikuda. Miniatuurseid lemmikuid kannavad omanikud ka väljas
reeglina süles või kotikestes. Sageli antakse vahepalasid lausa oma taldrikult ja sugugi mitte koerale sobilikku toitu.
Külalised annavad koera soosingu saamiseks inimestele toodetud maiustusi. Selline teguviis on aga äärmiselt
vastutustundetu.
Ülesöödetud koer on enamasti apaatne, ei huvitu mängust ega jalutuskäikudest. Koera tervisele mõjub rasvumine aga
laastavalt. Eelkõige kannatavad siseelundid, haigestub süda ning ülekoormuse all ka liigesed. Lemmiku elukvaliteet on
halb ja seetõttu lüheneb tema eluiga. Täielikult on keelatud maitsestatud toidud, sool, pipar, ketšup, sinep, äädikas jne.
Soovituslik toitmisgraafik kutsikatele:
6 nädalat kuni 3 kuud: neli söögikorda päevas,
3 – 6 kuud: kolm söögikorda päevas,
6 kuud kuni 1 aasta: 2 söögikorda päevas.
Millised toidud sobivad:
Kuivtoit väikest kasvu koertele. Jälgima peab graanuleid andes, et koeral oleks piisavalt puhast vett peale joomiseks.
Kuivtoitudel on pakendi peal kirjas koostisained, loe neid hoolikalt. Aeg ajalt on mõistlik kuivtoitu vahetada. Konservidest
saab küll vaheldust, kuid säilitusainete rohkuse tõttu ei sobi need igapäevaseks toitumiseks. Kodus valmistatud toitudest
sobivad keedetud kana, kanasüdamed, loomaliha, keel, kalkun, kodujuust, väherasvane keefir, keedetud kana või
vutimuna, keedetud ja toores porgand, punane peet, keedetud riis ja tatar.
Mida rohkem sa oma lemmikule vaheldust pakud, seda tervem ja õnnelikum on sinu koer. Närimiseks, hammaste
teritamiseks ja meeleolu tõstmiseks sobivad spetsiaalselt väikestele koertele toodetud närimiskondid.
Valest toitumisest tekkida võivad probleemid
Liiga rasvane toit - sisetalitushäired, kõhunäärmepõletik, apaatsus, oksendamine.
Liiga suured portsjonid korraga - üleäge kõht, oht maokeerule, kõhukinnisus.
Krõbuskid, süsivesikuterikas või kiudaineterikas toit - vedelikupuudus, sisetalitushäired, kõhukinnisus.
Liiga külm, liiga kuum toit - hammaste, neelu ja seedeelundite kahjustus.
Tasakaalustamata toidukorrad (nt liialt palju valku või süsivesikuid) - ainevahetushäired.
Liiga palju liha (palju fosfaate, vähe kaltsiumit) - valguliigsus, mao-, soolte- ja ainevahetushäired.
Toores liha - eluohtlikud parasitaar-, viirus- ja bakteriaalhaigused.
Liiga suured tükid - oksendamine, soolteummistused, neelukahjustused.

Luud - hammaste murrud, suu- ja seedeelundkonnakahjustused, seedekulgla ummistused ja rebendid.
Toored munad - sisaldavad ensüümi avidiin, mis vähendab biotiini (B-rühma vitamiin) imendumist, tulemuseks naha- ja
karvkatteprobleemid. Toores munas võib leiduda ka salmonellat.
Hallitanud või riknenud toit, toidujäätmed - võivad sisaldada multitoksiine, mis põhjustavad kõhulahtisust ja tõsisema
mürgituse puhul ka surma.
Toidujäätmed - toitained ei ole tasakaalustatud.
Piim - sisaldab liigselt piimasuhkrut, võib tekitada kõhulahtisust.
Pärmitaigen - võib paisuda ja tekitada gaase seedesüsteemis, põhjustada valu ja isegi mao- ja soolterebendeid.
Vorstitooted, viinerid - liiga palju soola, maitse- ja säilitusaineid.
Sool - suurtes kogustes viib paigast elektrolüütide tasakaalu organismis.
Alkohoolsed joogid - põhjustavad mürgitust, koomat ja surma.
Šokolaad, kohv, tee ja muu kofeiinisisaldav - toksilised, kahjustavad nii siseleundkonda kui ka närvisüsteemi.
Viinamarjad ja rosinad - sisaldavad toksilisi ühendeid, kahjustavad neere.
Inimestele mõeldud vitamiinid - koera jaoks liiga suur aktiivainete hulk.
Seened - võivad sisaldada toksiine, mis mõjuvad organismile, põhjustades šokki ja surma.
Sibul ja küüslauk (toores, keedetud või pulber) - sisaldab sulfoksiide ja disulfiide, põhjustavad sisetalitushäireid.

