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Var tionde hund
lider av allergi
– så vet du om din hund är drabbad

VECKANS KRÖNIKA:

LARS VINTIPS

Allergi mot exempelvis pollen, kvalster
och födoämnen drabbar inte bara
människor utan även hundar.
Så mycket som 10–15 procent procent av
alla hundar beräknas ha någon form av allergi. AniCura Kalmarsunds veterinär Bart
Vissers tipsar om hur du kan upptäcka om
din hund är allergisk och vilka behandlingar som finns.
Pollensäsongen är här och precis som vi
människor kan även hundar ha allergiska
besvär. Vanligast är kvalsterallergi, men
även allergi mot pollen, mögel och födoämnen förekommer. Ungefär mellan 10–
15 procent av alla hundar beräknas ha allergi men det kan även skilja sig beroende
på ras. Symtomen man ska vara uppmärksam på är om hunden får klåda i ansiktet, i armhålor, på tassar eller återkommande öroninflammationer. Vissa hundar
kan även få rinnande eller kliande ögon.
– En allergisk hund får mer eller mindre
klåda, vilket kan yttra sig i att djuret river
sig med tassarna, slickar sig eller naggar
sig. Allergi hos hundar debuterar vanligen
från 1–2 års ålder men kan även börja tidigare. Har man en yngre hund med typiska
symtom bör man söka råd hos en veterinär
för vidare utredning, säger Bart Vissers,
veterinär på AniCura Kalmarsund.

Ungefär en tredjedel av de hundar som har
kvalsterallergi har även någon form av matallergi och då främst mot proteiner. Därför
är det viktigt att ta reda på om hunden är
överkänslig mot sitt foder eftersom det annars är väldigt svårt att få ordning på hundens klåda.
Det finns flera sätt att behandla allergi hos
hundar, men precis som hos människor
går det inte att bota utan är en livslång
sjukdom hunden får leva med.
– Ju tidigare en veterinär kan ställa diagnosen desto bättre prognos för behandlingen. Hur behandlingen ser ut är individuellt
men det finns exempelvis allergivaccinering som gör att immunförsvaret lättare tål
olika ämnen. Hunden kan även få läkemedel som dämpar klådan och inflammationen, säger Bart Vissers.
Den som har en allergisk hund behöver
ofta lägga lite extra tid på skötsel som regelbunden och mer noggrann rengöring av
öron och tassar, för att ge hunden bra livskvalitet trots sin kroniska sjukdom.
SARA JONASSON
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En intensiv sommar på jobbet har gjort att jag inte provat så mycket
vin. Men eftersom jag jobbat mycket med ekologiska viner har jag
prova ut fyra riktigt bra viner i mellanklass som är ekologiska.
Vitt vin till kräftor med tillbehör, ett riktigt
matvänligt rosé samt ett rött grillvin som
sticker fram. Jag har även tagit med en riktigt
bra prosecco som man kan börja en riktigt
trevlig kväll med.

bryggare från hela landet och givetvis våra
lokala bryggerier. Ett tips till alla öl-älskare
och även ni som är osäkra på vad ni gillar i
ölväg, här lär ni hitta svaret. Så håll till godo
och ha en riktigt trevlig sensommar!

Glöm inte att det är Ölmässa i Kalmarsalen
den 30-31 augusti som Kalmarföretaget
Beer Connoisseurs arrangera. Då kommer
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LARS NIELSEN
WWW.LARS-VIN.COM

MOUSSERANDE (ekologiskt)
Ett ekologiskt prosecco från Venetien i Nordöstra Italien. Kommer från vingården
Bolla som ägs av kooperativet Gruppo Italiano Vini. Vinet heter Bolla Prosecco
Organic och är gjort på druvan Glera som är den typiska druvan för Prosecco.
Fruktigt med bra syra och mousse (12g socker/liter), inslag av citrus, päron och
fläder. Passar till aperitif och skaldjur och till fisk.
Nummer 79587, 99 kronor.
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Ekologiska viner
för sensommaren

• Måleri • Bortforsling av trädgårdsavfall, möbler, m.m.

ROSÉVIN (ekologiskt)
Ett ekologiskt vin från Katalonien i Spanien och området Penedès. Producenten
heter Julià & Navinès och vinet Ecologica La Pluma gjord på druvorna karaktärsdruvorna Tempranillo, Merlot och Cabernet Sauvignon. Smakrikt torrt vin med
bra syra och frukt (3g socker liter), inslag av ljusa bär som hallon, jordgubbar och
citrus samt en örtkryddig ton. Passar till smakrika fiskrätter som lax och är trevlig
till sallader där man kan använda både skaldjur, fisk och även inte allt för smakrikt kött
Nummer 2197, 89 kronor.
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VITT VIN (ekologiskt)
Ett ekologiskt vin från Sicilien som passar bra till kräftor. Kommer från producenten Cantine Colomba Bianca. Vinet heter Crudo Catarratto Zibibbo Organic och är
gjort på druvorna Catarratto och Zibibbo som är vanliga på Sicilien. Fruktigt vin
med bra syra och en liten sötma (17g socker liter), inslag av päron och exotiska
frukter. Passar till kräftor och skaldjur där man får fram lite sälta, passar även till
lax i gravad och rökt form och västerbottenpaj samt lättare rökt kött.
Nummer 4993, 79 kronor.

Tänker du sälja på Öland?
Ring mig för en kostnadsfri värdering
och skattegenomgång
0485-770 55

Fastighetsmäklare och Ledamot
av Mäklarsamfundet.
Verksam på Öland sedan 2004.
/Marcus Isakson

www.olandsmaklaren.se 0485-77 000
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RÖTT VIN (ekologiskt)
Ett ekologiskt vin från Salento som ligger nere i Apulien i Syditalien. Producenten
heter Orion Wines och vinet Zensa Primitivo gjord på druvan Primotivo som är
Syditaliens kraftdruva med sin frukt och kryddighet. Medelfylligt vin med varm
frukt och bra syra. Inslag av plommon, körsbär, vanilj med markerade fattoner och
kryddiga inslag. Passar till sensommargrillen med marinerat griskött men fungerar även till lamm- och nötkött med generösa tillbehör.
Nummer 73966, 89 kronor.

