Näyttöön perustuva raakaruokinta koirilla ja
kissoilla – mitä TIEDÄMME nyt?
2-päiväinen raakaruokaseminaari Helsingin Yliopistolla 15.-16.9.2017
Dieetit puhuttavat; kiivaasti ollaan puolesta tai vastaan. Helsingin Yliopiston DOGRISK-tutkimusryhmä
halusi kerätä uusinta tietoa koirien ja kissojen raakaruokadieeteistä niitä tutkivilta tutkijoilta ja antaa
mahdollisuuden sekä kollegoille eli tutkijoille, teollisuudelle, eläinlääkäreille, opiskelijoille että
lemmikkieläinten omistajille tulla kuuntelemaan mitä tällä hetkellä tutkitaan ja tiedetään.
Otsikot alla myös suomeksi, mutta kaikki seminaarin luennot tulevat olemaan englanniksi:
- “Effects of raw meat structure on feeding behaviour in domestic cats” – eli Miten kissan ruuan lihan
koostumus vaikuttaa kissan syömiskäyttäytymiseen – Dave Thomas Professor, Massey University, NZ (a
joint Massey/Wageningen project)
- “Which bowl of food does the dog select – Instinctive diet selection in the domestic dog” – eli Miten
koira vaistonvaraisesti valitsee mitä se syö, tieteellinen tutkimus – Mark Roberts (PhD student; AgResearch/
Massey University, NZ)
- “The effect of fibre inclusion in raw red meat diets on faecal parameters, including the microbiome” –
eli Miten raakaruokadieettien kuitupitoisuus vaikuttaa ulosteen koostumukseen ja
suolistobakteeritasapainoon. Nina Butowski, PhD Student, AgResearch, Massey University, NZ
- “The associations between foods and diets versus different neoplasias and cancers- data from the
DOGRISK questionnaire” – eli www.ruokintakysely.fi datan tuloksia; dieettien, ruokien ja eri
kasvaintautien mahdolliset syy-seuraussuhteet? Anna Hielm-Björkman, Dept. of Equine and Small Animal
Medicine, University of Helsinki, FINLAND
- “The role of the PFMA (Pet Food Manufacturors Association) Raw Group in raising standards,
promoting responsible raw feeding, educating stakeholders, and monitoring the commercial raw market”
– eli Lemmikkiruokateollisuuden yhdistyksen raakaruokaryhmän roolista; standardien nostamisesta,
hyvien ruokintatapojen edistämisestä, sidosryhmien kouluttamisesta sekä raakaruokamarkkinoiden
seuranta”. Michael Bellingham, PFMA Chief executive, also heading the PFMA raw pet food group, London,
Great Britain.
- “What has so far been reported on pathogenic bacteria in pet food and their transmission to humans –
do we know if there is a real risk?” –eli Mitä on tähän asti raportoitu lemmikkieläinruokien
taudinaiheuttajabakteereista ja niiden aiheuttamista sairauksista ihmisillä –ovatko ne todellinen vaara
ihmisille? Professor Maria Fredriksson-Ahomaa, Dept. of Food Hygiene and Environmental Health, University
of Helsinki, FINLAND
Greetings from clients, vets and nutritionists to the raw food industry - eli Terveisiä raakaruokaa
syöttäviltä teollisuuteen. All researchers and nutrition consult
-“Raw diet and immunity in dogs” – eli raakaravinto ja vastustuskyky koiralla. – Johanna Anturaniemi,
M.Sci (animal breeding, genetics), PhD student (animal nutrition), DVM student, DOGRISK researcher,
Nutrition clinic at Dept. of Equine and Small Animal Medicine, University of Helsinki, FINLAND

-“Hematology and clinical chemistry in dogs eating different kind of diets” – eli Koirien veriarvojen ero
eri dieettien jälkeen. Noora Sjögren DVM, M.Sci (animal nutrition), PhD student (DVM), DOGRISK
researcher, Nutrition clinic at Dept. of Equine and Small Animal Medicine, University of Helsinki, FINLAND
- “Targeted Metabolomics analysis for determining metabolic changes after a high fat, low carb raw food
diet compared to a low fat, high carb dry diet” – eli Aineenvaihduntatuotteiden määrittely
runsasrasvaisen ja hiilihydraattiköyhän raakaruokadieetin sekä rasvaköydän ja hiilihydraatipitoisen
kuivamuonadieetin jälkeen. Robin Moore, M.Sci student (Organic Chemistry) Dept. of Organic Chemistry,
University of Helsinki, DOGRISK researcher, Dept. of Equine and Small Animal Medicine, University of
Helsinki, Finland
- ”Ideas on how dog and cat food metabolism might really work…and what is a ketogenic diet?” – eli
Ajatuksia koirien ja kissojen lajityypillisestä ruuankäytöstä, miten se toimiikaan…ja mikä on
ketogeeninen ruoka? Anna Hielm-Björkman, Dept. of Equine and Small Animal Medicine, University of
Helsinki, FINLAND
- “Five canine diseases where you might want to think raw” – eli Viisi koiran tautia, jossa voisit harkita
siirtymistä raakaan dieettiin Nick Thomson Dr. Nick Thompson BSc (Hons) Path Sci., BVM&S,
VetMFHom, MRCVS. President of Raw Feeding Veterinary Society – www.rfvs.info
- “What you or your clients need to know about switching to raw – safely” –eli mitä sinun tai asiakkaasi
tarvitsee tietää raakaruokintaan siirtymisestä – turvallisesti” Malin Ekblom, Raw food author and
consultant.
Paikka, ilmoittautumis- ja maksuinfo:
Luentosalit ovat sekä perjantaina että lauantaina keskusta campuksella eli Yliopiston päärakennuksessa;
Fabianinkatu 33; salit on merkattu ilmoitustauluun ala-aulassa. Rekisteröityminen salin ulkopuolella.
Maksetaan NORDEA tilille (BIC: NDEAFIHH), IBAN: FI9610153500102368, Tilinomistaja: Anna
Hielm-Björkman/DOGRISK. Kuitin saatte paikan päällä kysyttäessä.
- HY:n opiskelijat ilmaiseksi (tilan vuoksi ilmoittautuminen pakollinen ja opiskelijakortti mukaan)
- HY:n eläinlääkärit/henkilökunta/jatko-opiskelijat: 75 € per päivä
- Muut ELL, teollisuus, kaikki muut: 150 € per päivä
Voi ilmoittautua yhdelle tai kahdelle päivälle, katso koko ohjelma: https://www.dogrisk.com/tapahtumat
Ilmoittautuminen: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/81318/lomake.html
Yhdessä opimme paremmin ja enemmän - Tätä kannattaa tulla kuuntelemaan!

TERVETULOA!
Jos tarvitsette lisäinfoa:
E-mail: anna.hielm-bjorkman@helsinki.fi
Tel: +358-(0)44-3270462
DOGRISK research group homepage: www.dogrisk.com

