
 

 

Ψήνεστε για σωστή διατροφή; Το ίδιο κι ο σκύλος σας 

Η σωστή διατροφή είναι το Α και το Ω για κάθε ανθρώπινο οργανισμό. Ακριβώς το ίδιο 

ισχύει και για τον σκύλο σας.  

Μια ισορροπημένη, πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, διατροφή μπορεί να του εξασφαλίσει 

όλα τα δομικά στοιχεία που χρειάζεται για να μεγαλώσει σωστά, να αναπτύξει όλες τις 

δυνατότητές του και να διατηρήσει υψηλή ενέργεια κατά τη διάρκεια της ζωής του. 

Άλλωστε, κάθε σκύλος είναι μοναδικός, έχει τη δική του ξεχωριστή προσωπικότητα και 

διεκδικεί με τον τρόπο του, μια καλή μεταχείριση.  

Η πιο συνηθισμένη επιλογή μέχρι σήμερα αποτελούσε η τροφή σε κονσέρβα. Κάποιοι άλλοι 

επιλέγουν να κάνουν ειδικές δίαιτες στα σκυλιά τους, με την πρόθεση να «φτιάξουν» τον 

μεταβολισμό τους, στερώντας τους όμως, σημαντικά ιχνοστοιχεία και βιταμίνες που είναι 

απαραίτητα για την ανάπτυξή τους. Το γνωστό ρητό «Είμαστε ό,τι τρώμε» δεν ισχύει μόνο 

για τους ανθρώπους, αλλά και για τον σκύλο σας.  Χωρίς την ολοκληρωμένη φροντίδα και 

την σωστή διατροφή είναι θέμα χρόνου να εμφανίσει προβλήματα υγείας.  

Αλλά τελικά, τι χρειάζονται για να ζήσουν αυτά καλά κι εμείς καλύτερα μαζί τους; 

Ουσιαστικά, οι ανάγκες τους δεν διαφέρουν ιδιαίτερα από τις ανθρώπινες ανάγκες. Πιο 

συγκεκριμένα, χρειάζονται:  

 Πρωτεΐνες: Περιλαμβάνουν αμινοξέα, τα οποία είναι τα δομικά στοιχεία που 

συμβάλλουν στην ανάπτυξη των κυττάρων, της συντήρησης και της επισκευής. 

Αυτό σημαίνει ότι οι πρωτεΐνες είναι απαραίτητες για την συντήρηση της γούνας 

και των μαλλιών τους. 

 Λίπη: Είναι αυτά που δίνουν ενέργεια στη διατροφή του σκύλου σας και παρέχουν 

τα λιπαρά οξέα, τα οποία είναι απαραίτητα για τη διατήρηση των φυσιολογικών, 

υγιών κυττάρων.  

 Βιταμίνες: Πρόκειται για τις οργανικές ουσίες που απαιτούνται για τη φυσιολογική 

λειτουργία του σώματος. Όπως ακριβώς συμβαίνει και στο ανθρώπινο σώμα. 

Παράλληλα, βοηθάνε στη μετατροπή των θερμίδων σε ενέργεια και φυσικά, στην 

άμυνα του οργανισμού, εφόσον ο οργανισμός αποκτάει ανοσία. 

 Ορυκτά: Εδώ έχουμε τα ανόργανα θρεπτικά συστατικά που αποτελούν λιγότερο 

από το 1% του σωματικού βάρους του σκύλου, αλλά είναι απαραίτητα για πολλές 

σημαντικές λειτουργίες όπως την σωστή ανάπτυξη, τα υγιή δόντια και τα γερά 

οστά.  

 

Απίστευτο κι όμως διατροφικό! Η πρώτη τροφή για σκύλους που… βγαίνει από τον 

φούρνο! 



Με γνώμονα τη σωστή και ολοκληρωμένη διατροφή, η Aellis δημιούργησε ένα καινοτομικό 

προϊόν που αλλάζει πολλά στις διατροφικές συνήθειες των σκύλων, περιλαμβάνοντας όλα 

τα παραπάνω στοιχεία και τις διατροφικές αξίες, αναβαθμίζοντας την ποιότητα στην τροφή 

των κατοικίδιων.  

Για πρώτη φορά, μια ελληνική διατροφή για κατοικίδια που αποτελείται από φρέσκες 

πρώτες ύλες, χωρίς συντηρητικά ψήνεται… στον φούρνο και μάλιστα στους 80 βαθμούς, 

αλλάζοντας όλα όσα ξέρατε στον χώρο της διατροφής για κατοικίδια.  

Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι πρόκειται για ένα τόσο φυσικό διατροφικό 

προϊόν που μπορεί να καταναλωθεί ακόμα και από ανθρώπους!  Οι τροφές προέρχονται 

από φρέσκα κρέατα ανθρώπινης κατανάλωσης επιλεγμένα από ελληνικές φάρμες 

εκτροφής ενώ τα λαχανικά συλλέγονται σε καθημερινή βάση, διατηρώντας όλες τις 

βιταμίνες και τα θρεπτικά συστατικά αναλλοίωτα.  Έτσι, μπορείτε να… πάρετε κι εσείς μια 

γεύση!  Λαχταριστές συνταγές από κοτόπουλο, γαλοπούλα, σαρδέλα, μοσχάρι και πρόβατο 

είναι μερικές από τις γαστρονομικές προτάσεις για τα αγαπημένα σας κατοικίδια. 

Αλλά τι είναι η φουρνισμένη τροφή; Πρόκειται για μια πρωτοποριακή διαδικασία 

παραγωγής τροφής, πλούσια σε Ω3 και Ω6 λιπαρά οξέα και αντιοξειδωτικά από 100% 

φρέσκα υλικά χωρίς τεχνητά αρώματα και συντηρητικά. Έτσι, διατηρούνται στο ακέραιο 

όλες οι πρωτεΐνες, βιταμίνες και τα μέταλλα.  Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο τρόπος 

ψησίματος της τροφής αποτελεί την ιδανική πρόταση για σκυλιά με ευαίσθητο πεπτικό 

σύστημα. 

Η συνταγή γίνεται ακόμα πιο απολαυστική, αφού κάθε ατομική μερίδα είναι 

εμπλουτισμένη με ελληνικό παρθένο ελαιόλαδο, γνωστό για τις αντιοξειδωτικές του 

δράσεις. Με αυτό το σκεπτικό, η Aellis δεν προσφέρει απλά ένα απολαυστικό, υγιεινό 

γεύμα στο σκύλο σας, αλλά το προστατεύει από ασθένειες ενώ την ίδια στιγμή βελτιώνει 

την κυκλοφορία του αίματος, ενυδατώνει το δέρμα και ενισχύει το τρίχωμα! 

Και η καινοτομία συνεχίζεται!  Η Aellis δημιούργησε επιπλέον μια petite σειρά, την οποία 

μπορείτε να έχετε μαζί σας σε οποιοδήποτε ταξίδι σας, ώστε τα σκυλάκια σας να 

απολαμβάνουν ένα υγιεινό κολατσιό ανά πάσα στιγμή! Παράλληλα,  μέσα από τη μεγάλη 

ποικιλία συνταγών,  έχετε τη δυνατότητα να διαμορφώσετε το διατροφικό πρόγραμμα που 

ταιριάζει στις ανάγκες του δικού σας κατοικίδιου.  

Άλλωστε, ένας υγιής σκύλος είναι ένας ευτυχισμένος σκύλος! Έτσι ζει αυτός καλά κι εσείς 

ακόμα καλύτερα δίπλα του! 

 

 

 

 

 


