Przysmaki
Któż z nas nie lubi jeść? Chyba nikt nie odpowiedziałby na to pytanie przecząco. Zwierzaki tym
bardziej. W naturze, pokarm jest dla nich szansą na przetrwanie w trudnych warunkach. Jednak czworonogi
żyjące u boku człowieka nie muszą się już martwić o swoje brzuchy, co więcej zawsze bardzo chętnie
pochłoną proponowane im smakołyki. I jak to przeważnie bywa na świecie, łakomstwo naszych pupili ma
swoje plusy i minusy.
Przysmaki przede wszystkim mogą odgrywać rolę nagrody za poprawne zachowanie. Właściwie
każdy trening i szkolenie psów oparte jest na zasadzie zabawy połączonej z jedzeniowym bonusem. Dzięki
temu zwierzakowi dobrze kojarzy się czas spędzony na nauce i chętnie przystępuje do kolejnych lekcji.
Ponadto, dzięki smakołykom podanym zaraz po wykonaniu pożądanej czynności, pupil szybko połączy
wydawaną komendę ze swoim zachowaniem i obiecaną nagrodą. Często taki system wykorzystywany jest
także podczas nauki kuwetowania i świetnie sprawdza się u zwierzaków, które mają z tym problem.
Kolejnym pomysłem na wykorzystanie smakołyków jest użycie ich w celu odwrócenia uwagi naszego
rozrabiaki od nieprzyjemnych lub stresogennych sytuacji. Podczas spacerów często spotyka się psy
naskakujące i szczekające na innych przedstawicieli swojego gatunku. Jednym ze sposobów zapobiegania
takiemu zachowaniu jest zainteresowanie zwierzaka ciasteczkiem w taki sposób, aby było ono ważniejsze
od nadchodzącego „wroga”. Pomysł ten można także wykorzystać, kiedy pies zbyt entuzjastycznie reaguje
na wizyty gości w naszym domu. Dzięki temu wszystkie swoje emocje przeleje na smakowitą kosteczkę a ze
znajomymi przywita się później, kiedy pierwsza radość opadnie. Odwracanie uwagi ma też duże znaczenie
w przypadku wizyt u weterynarza. Pewne czynności niestety nie są zbyt przyjemne dla futrzastych
pacjentów, a do tego wymagają utrzymania niezmiennej pozycji. Dzięki ciasteczkom zwierzak będzie się
mniej stresował a weterynarz w spokoju zrobi zastrzyk lub pobierze krew.
Pewną fuzją systemu nagród i przyciągania uwagi psa jest używanie przysmaków gdy zwierzak
absolutnie nie ma zamiaru zareagować na nasze wołanie. W takich kryzysowych sytuacjach często jest to
jedyne wyjście. Najczęściej metodę tę wykorzystuje się w przypadku kotów, szczurków, myszy czy też
fretek, kiedy wejdą w jakieś zakamarki naszego mieszkania, w których ewidentnie nie powinny się
pojawiać.
Stosując różnego rodzaju przysmaki musimy pamiętać, że są to jednak dodatkowe kalorie. Jeśli więc
nasz pupil ma problemy z nadwagą powinniśmy podawać je rzadziej oraz wybierać wersje dietetyczne.
Dodatkowo, przed zakupem warto sprawdzić skład takiego produktu. W wielu przypadkach smakołyki nie
mają żadnych wartościowych składników odżywczych lub są wykonane ze złej jakości białka, tłuszczów i
węglowodanów.
Dla miłośników sztuki kulinarnej wiele stron internetowych proponuje specjalne przepisy na
domowe smakołyki dla zwierząt. Receptury są naprawdę proste, nie wymagają wielu składników i
naprawdę smakują czworonogom. Można przyrządzić ciasteczka z warzywami, lody na upalne dni a nawet
mięsne galaretki. Dla mniej utalentowanych kucharzy dobrym pomysłem jest zrobienie suszonych
paseczków wołowiny, plasterków jabłek dla roślinożerców lub po prostu podanie żółtka jaja czy też łyżki
oleju lnianego.

Jak widać smakołyki mają ogromną moc wychowawczą w przypadku zwierząt. Choć często
podobnie bywa i u ludzi. Starajmy się jednak zawsze zwracać uwagę na to, aby przekąski były odpowiednie
dla naszych milusińskich. Zwierzak o wiele lepiej wyjdzie na tym, gdy dostanie specjalne psie ciasteczko niż
kostki z niedzielnego obiadu właścicieli. Mimo tego, że czasem ciężko nie ulec namowom naszego pupila na
podzielenie się ludzkim posiłkiem, to powinniśmy być nieustępliwi, bo na dłuższą metę przyniesie to więcej
kłopotów niż radości. Pamiętajmy także, żeby smakołyki stosować z umiarem, bo kiedy przesadzimy z
nagrodami, nasz zwierzak oprócz nadwagi, nabawi się także opinii rozpuszczonego.
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