
ladné vlastnosti tûchto
doplÀkÛ byly ãasto poprvé
vyuÏity v humánní v˘Ïivû.

Je to dáno ãím dál tím uÏ‰ím pro-
pojením mezi námi - lidmi a na‰i-
mi psy. Jsou nedílnou souãástí
na‰ich rodin, Ïijí spoleãnû s námi
ve stejném prostfiedí, povaÏujeme
je za spoleãníky a pfiátele. Stejnû
jako na nás pÛsobí i na na‰e psy
zneãi‰tûné prostfiedí a rychl˘ zpÛ-
sob Ïivota. Navíc jsme v nû-
kter˘ch pfiípadech k jejich zdra-
votním problémÛm pfiispûli
i necitliv˘m ‰lechtûním. Proto se
nyní ãastûji setkáváme u psÛ
s alergiemi, s problémy s klouby,
s nemocnou kÛÏí a následnû
nekvalitní srstí atd. Tyto problémy
se v˘robci kvalitních krmiv snaÏí
potlaãit, pfiípadnû eliminovat rÛz-
n˘mi pfiídavky.
Na tûchto stránkách bychom vám
rádi nabídli sled krátk˘ch ãlánkÛ,
prostfiednictvím kter˘ch vás se-
známíme jak s nûkter˘mi zcela
nov˘mi surovinami, které se v po-
slední dobû zaãínají pouÏívat ve
v˘Ïivû psÛ, tak s tradiãnûj‰ími
doplÀky, které podle nás mají
nyní v moderní v˘Ïivû nezastupi-
telnou úlohu. Pokusíme se „stra-
vitelnou“ formou vysvûtlit v˘hody
jednotliv˘ch doplÀkÛ.

KOKOSOV¯ OLEJ
Mnozí z nás povaÏují jistû kokoso-
v˘ olej za velmi exotickou surovi-
nu, a pfiesto nyní patfií ke zcela
nov˘m surovinám, které se pro
své vynikající nutriãní parametry
zaãínají pouÏívat ve v˘Ïivû psÛ.

ODKUD POCHÁZÍ?
Kokosov˘ olej se vyrábí z duÏiny

kokosového ofiechu, která obsa-
huje vodu, 30 aÏ 40 % tuku, 4 aÏ
5 % bílkovin a asi 15 % sacharidÛ.
Extrakcí se získává kokosov˘ olej.
Tato surovina je pfii teplotách do
25 oC v pevném stavu, aÏ poté se
mûní na ãirou kapalinu. Spí‰e by
se mûla naz˘vat tuk, ale vzhle-
dem k tomu, Ïe se jedná o pro-
dukt rostlinného pÛvodu, pouÏí-
vá se oznaãení olej. 

âÍM JE KOKOSOV¯ 
OLEJ ZVLÁ·TNÍ? 
Kokosov˘ olej, na rozdíl od ostat-
ních rostlinn˘ch tukÛ, je sloÏen
aÏ z 90 % z nasycen˘ch mastn˘ch
kyselin a tím je velmi odoln˘ pro-
ti Ïluknutí. 
Ov‰em jeho nejdÛleÏitûj‰í vlast-
ností je obsah mastn˘ch kyselin
se stfiednû dlouh˘m fietûzcem 8
aÏ 12 uhlíkÛ (MCFA - medium
chain fatty acid), coÏ je velice
snadno straviteln˘ a lehce vyuÏi-
teln˘ zdroj okamÏité energie
(molekuly MCFA jsou men‰í,
a proto potfiebují ménû energie
pro své trávení). 

KOKOSOV¯ OLEJ 
V LIDSKÉ V¯ÎIVù 
Kokosov˘ olej je v poslední dobû
velmi preferovanou surovinou
i v lidské v˘Ïivû. 
Nûkteré studie prokazují jeho
pozitivní úãinky na sniÏování
cholesterolu v krvi a tím sniÏová-
ní rizika arteriosklerózy. Dal‰í
studie uvádûjí pozitivní pÛsobení
pfii prevenci rakoviny a podpofie
imunitního systému. Ov‰em nej-
vût‰í v˘znam má kokosov˘ olej
jako nositel snadno stravitelné
energie.

JAKÉ V¯HODY MÁ 
KOKOSOV¯ OLEJ PRO PSA? 
Obdobnû jako pro ãlovûka je
kokosov˘ olej pro psa jedineãn˘m
zdrojem okamÏité energie. Vzhle-
dem k jednoduchému zpÛsobu
trávení mnohem ménû zatûÏuje
slinivku, játra a cel˘ trávicí
systém. Z tohoto dÛvodu je dÛle-
Ïit˘ zejména pro psy trpící zaÏíva-
cími problémy a star‰í psy. Ov‰em
i pro zcela zdravé psy je dÛleÏit˘
jako rychl˘ a efektivní zdroj ener-
gie. Navíc kokosov˘ olej pÛsobí
pozitivnû na imunitní systém pro-
stfiednictvím nûkter˘ch mastn˘ch
kyselin, ze kter˘ch je sloÏen. Jed-
ná se zejména o kyseliny laurovou
(44 %), myristovou (17 %), kapry-
lovou (8 %) a kaprinovou 
(6 %). V‰echny tyto mastné kyseli-
ny mají schopnost naru‰it bunûã-
né membrány ‰kodliv˘ch virÛ,
bakterií a dal‰ích mikroorganis-
mÛ. Nejsilnûj‰í antivirální efekt
má kyselina laurová, kyselina kap-
rylová pÛsobí proti kvasinkám
a plísním. 

CO NA ZÁVùR?
Kokosov˘ olej patfií k nejnovûj‰ím
surovinám ve v˘Ïivû psÛ a vysky-
tuje se nyní v nûkolika málo kva-
litních krmivech prémiové a su-
perprémiové tfiídy. Díky jeho
pozitivním úãinkÛm na celkov˘
zdravotní stav organismu má svo-
ji budoucnost a je‰tû o nûm urãitû
usly‰íme.

ing. Lucie VaÀková, 
ing. Iva BlaÏejová, 

www.tekro.cz
V pfií‰tím díle naleznete 
ãlánek o tak ãasto 
diskutované kloubní v˘Ïivû.

V posledních letech se v˘robci kvalitních prÛmyslovû vyrábûn˘ch
krmiv pro psy snaÏí doplnit své v˘robky o látky, které pomáhají
udrÏovat zdraví zvífiete a prodlouÏit jeho aktivní Ïivot.
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„Triky“ ve výživě psů
aneb Novinky pro zdraví 
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s kokosovým olejem

Eminent je vytvořen podle nejnovějších 
poznatků z oblasti výživy zvířat a lidí.
Obsahuje řadu nových přídavků, které 
prospívají kondici a zdraví psa. Jedním 
z těchto doplňků je kokosový olej.

Kokosový olej je vynikajícím zdro-
jem vysoce stravitelné energie. 
Mastné kyseliny kokosového oleje 
podporují činnost ledvin a pozitivně 
ovlivňují imunitu.

Zastoupení pro jednotlivé regiony:

Praha a jihozápadní Čechy  tel.: 602 209 292 
severní a východní Čechy  tel.: 602 252 487
Brno a jihozápadní Morava  tel.: 724 264 476 
severní a východní Morava  tel.: 724 033 359

Tekro, spol. s r. o., Višňová 2/484, 140 00 Praha 4,
tel.: 241 022 410, fax: 241 022 152

e-mail: eminent@tekro.cz,  www.tekro.cz
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