
ESBILAC 
- modermælkserstatning til hvalpe
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VEJLEDNING



Flydende ESBILAC: 
n Mælken er færdigblandet og klar til brug.
n Omryst altid dåsen grundigt før brug. 
n En åbnet dåse skal altid opbevares i køleskab.
n Holdbar i 72 timer (3 døgn) efter åbning.

ESBILAC pulver:
n Bland aldrig en større portion, end der skal bruges i løbet 
 af 24 timer.
n Færdigblandet mælk skal opbevares i køleskab, indtil 
 den skal bruges.
n Praktisk måleske ligger i dåsen.

OBS
Både ESBILAC pulver og færdigblandet mælk kan fryses.
Måleske følger med pulveret. Det lille teske-mål rummer 5 ml, 
det store spiseske-mål rummer 15 ml.

Den bedste start på livet, en nyfødt hvalp kan få, er naturligvis at 
stille sin sult med sin mors mælk. Modermælk indeholder alt, hvad 
de små har brug for af næringsstoffer, vitaminer, mineraler osv.
For en nyfødt hvalp er det især vigtigt, at den får sin mors mælk 
de første 2 døgn. Det skyldes, at den såkaldte råmælk ikke alene 
indeholder livsvigtig ernæring, men også mange vigtige 
antistoffer, som giver hvalpen størst mulig immunitet overfor en 
række sygdomme i den første levetid. Men der er forskellige 
situationer, hvor vi må træde hjælpende til. 

Det kan f.eks. være; 
n hvis én eller flere moderløse hvalpe skal opflaskes, når en 
 tæve ikke producerer mælk nok 
n hvis mælken ikke er tilstrækkelig nærende 
n hvis kuldet er stort - hvis tæven af en eller anden grund ikke
 kan/vil tage sig af sine hvalpe f.eks. i forbindelse med 
 kejsersnit, yverbetændelse og sygdom. 

I disse situationer er det vigtigt, at man giver en mælkeerstat-
ning, der ligner modermælken mest muligt og har den korrekte 
ernæringsmæssige sammensætning. ESBILAC modermælkser-
statning er videnskabeligt fremstillet, så den både i sit indhold af 
energi (kalorier) og i sin sammensætning af aminosyrer, mineraler 
og vitaminer ligner tævens mælk mest muligt. Med ESBILAC mo-
dermælkserstatning får hvalpe de 
bedste muligheder for at vokse og udvikle sig normalt.

ESBILAC modermælkserstatning fås både flydende og i pulverform.
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Flydende og færdigblandet ESBILAC modermælkserstatning, 
som er opbevaret i køleskab, skal opvarmes til kropstemperatur, 
før hvalpen fodres. Opvarmningen kan ske i vandbad eller endnu 
nemmere i mikroovn.

Vær meget omhyggelig med hygiejnen, når du tilbereder 
ESBILAC- mælk. Husk, at små hvalpe har et begrænset 
immunforsvar. 

Sådan gør du:
n Varm en passende mængde vand til ca. 40 grader. 
 Brug evt. mikroovn.

n Mål pulveret op og tilsæt den anbefalede mængde 
 varmt vand. 

n Bland vand og mælkepulver, så mælken er helt fri for 
 klumper. Brug evt. en jævningsryster. Om nødvendigt
 sies mælkeblandingen gennem en tesi. Kontroller altid, 
 at mælken har kropstemperatur.

Tilberedning af ESBILAC-mælkepulver

Hvalpe 0 til 7 døgn gamle:
n Bland 1 del ESBILAC - pulver og 2 dele vand
n Fodring hver 2.- 3. time døgnet rundt

Hvalpe fra 7 døgn gamle:
n Bland 1 del ESBILAC – pulver og  2 dele vand. 
n Fodring hver 3.-4. time døgnet rundt, indtil hvalpen er 
 3 uger gammel. Herefter hver 5.-6. time, til hvalpen er 
 6 uger gammel, hvis den endnu ikke har lært at drikke selv. 

www.kruuse.com

Den røde måleske følger med pulveret. 
Det lille teske-mål rummer 5 ml, 
det store spiseske-mål rummer 15 ml. 



Hvor meget mælk skal en hvalp have?

Giv 2 spiseskefulde (30 ml) pr. 115 g legemsvægt pr. døgn.  
(Det svarer til ca. 25 ml pr. 100 g legemsvægt). Denne mængde 
fordeles nogenlunde ligeligt på alle døgnets måltider. Disse 
mængder er vejledende og passer fint til de fleste hvalpe, men 
nogle viser tydeligt, at de lige nu har behov for mere mad og 
protesterer højlydt, hvis de synes, at sutteflasken er tom for tidligt. 
I så fald skal de naturligvis have lidt mere at spise. Der kan også 
være måltider, hvor en hvalp ikke ”spiser op”, og så skal man ikke 
tvinge mere mælk i den. Appetitten kan svinge lidt, men normalt 
får en hvalp den mængde mælk, den har behov for i løbet af 
et døgn. En hvalp vejer fra 100 – 500 g ved fødslen, så det er 
selvfølgelig forskelligt, hvor meget de skal tage på. Man regner 
med, at de fordobler deres vægt den første uge, og har tredoblet 
den, når de er 2 uger.

Lav et vægtskema 
Indtil en hvalp er 3 uger gammel, bør den vejes hver dag. 
Det skyldes, at mængden af ESBILAC mælk hver dag skal 
øges, så den passer til den vægt, hvalpen nu er nået op på. 
Efter 3 ugers alderen behøver man kun at veje hvalpen hver 
uge. Skriv ”dagens/ugens vægt” ned, så det er nemt at holde 
øje med, om hvalpen tager på, som den skal.
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Sådan giver du en hvalp ESBILAC

De små hvalpe skal have mad 6 – 12 gange i døgnet, og det 
nedsættes gradvist til ca. 4 måltider ved 3 ugers alderen, hvor de 
som regel kan lære at drikke selv af en stor flad skål. 

Til hvalpe af store hunderacer kan en almindelig sutteflaske 
bruges (gerne med en lammesut). 
Til små racer bruges en pipette eller sutteflaske til hvalpe. 
Det største problem er at få lavet hullerne i sutten i den rigtige 
størrelse, så hvalpen ikke forsluger sig, men heller ikke så små, at 
den skal kæmpe alt for hårdt. 

Lav et passende hul i sutten med en glødende sy- eller stoppenål. 
Fyld vand i sutteflasken og tjek, at vandet kommer dråbevis eller 
i en ganske fin stråle ud gennem hullet, når der trykkes let på 
flasken. Hvis vandet kan løbe ud af sig selv, når flasken holdes 
med sutten nedad, er hullet for stort. 

Sæt dig med et håndklæde på skødet (hvalpen må ikke ligge alt 
for skråt, da den så kan forsluge sig). 

Hold flasken i højre hånd, mens du med venstre tager fat om 
hvalpens hoved. 

Lad sutten berøre mundvigen og se om hvalpen åbner munden 
og ruller sin tunge om sutten. Der skal gerne være ”kamp” i 
en hvalp, som om den forsøger at skubbe sutten væk med 
forbenene, hvilket ville være det, den gør for at bearbejde 
yveret og få mælken til at løbe til.
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Efter måltidet 

Hvalpen vil formodentlig selv sige fra, når den er mæt og har spist 
rimeligt – så pres den ikke!! Den vil formodentlig også sige til, hvis 
den ikke er mæt. Det er godt at holde en lille pause, hvor maven 
bliver masseret lidt, så evt. indsuget luft kan ”bøvses” ud. 

Har man tæven til rådighed, klarer hun rengøringen. Ellers må 
man selv massere bugen, endetarmsåbningen og kønsdelene 
med et stykke fugtigt vat med jævne mellemrum, så hvalpen 
kan få tømt sin blære og tarm. Hav for en sikkerheds skyld en 
køkkenrulle ved  hånden, da der kan være overraskende meget 
urin i selv en lille hvalp.

Værd at vide: 
En meget sulten og ivrig hvalp vil ofte holde fast om 
toppen af flasken med forpoterne, og den giver ikke slip, 
før den er mæt. Når hvalpen er 2-3 uger gammel, vil den 
ofte selv ”fortælle”, at den er mæt ved ganske enkelt at 
spytte sutten ud.

Frysning af ESBILAC pulver

ESBILAC-pulver kan fryses, efter dåsen er åbnet, og kan holde sig i 
6 måneder efter nedfrysningen.

Frysning af færdigblandet ESBILAC-mælk

Hæld den færdigblandede ESBILAC mælk i en isterningbakke eller 
i en isterningpose.

n Når mælken er frossen, bliver den brun, men får sin normale  
 flødefarve igen, når den er optøet.
n Bruger du isterningbakke, er det mest praktisk at tage 
 mælketerningerne ud af bakken, når de er helt nedfrosne 
 og komme dem i en frysepose eller en fryseegnet 
 opbevaringsboks.
n Ved korrekt emballering og opbevaring i fryseren er den 
 færdigblandede mælk holdbar i op til 6 uger.
n Inden brug, tøs mælketerningerne op enten i køleskabet, 
 i en skål som sættes i vandbad eller i mikroovn
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