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przekąski i przysmaki dentystyczne – recenzja

Tester: Elza & Donner
Recenzent: Zamerdani.pl

RECENZJA 
Rogi jelenia 

Naturalne gryzaki dla psów pozyskiwane ze zrzutów dziko żyjących jeleni (według 
deklaracji producenta). Już na wstępie warto to zaznaczyć, gdyż wiem, że wielu 
opiekunów psów ma dylemat, czy kupić poroże, czy nie, gdyż obawiają, że było 
pozyskane w wyniku polowań. Jak podaje producent: „W 100% naturalny i zdrowy 
gryzak dla psów. Przygotowywany jest ręcznie z poroży jeleni – tzw. zrzutów, czyli 
poroży jeleni gubionych w polskich lasach wiosną przez dziko żyjące jelenie”, czyli 
jest pozyskany humanitarnie, bez zadawania zbędnego cierpienia dziko żyjącym 
zwierzętom dla uciechy naszego psa. Dla mnie jest to niesamowicie ważne.

Cóż takiego niezwykłego jest w tych gryzakach? Przede wszystkim to, że jest to pro-
dukt naturalny posiadający charakterystyczny zapach, wyjątkowo ekscytujący dla 
psów, choć dla człowieka jest prawie niewyczuwalny (przynajmniej dla mnie). Dla-
tego ośmielę się stwierdzić, że niemal każdy pies zainteresuje się tym gryzakiem. 
A gryzaki są niezwykle ważne w życiu naszych psów. Pamiętajmy, że jest to jedna 
z podstawowych potrzeb psa, pozwalająca na zachowanie równowagi psychicznej 
i emocjonalnej. Żucie, ciamkania, mamlanie pozwala rozładować stres i napięcie, 
wyciszyć się i uspokoić. Jest świetną formą zajęcia psa, kiedy potrzebujemy chwili 
spokoju dla siebie lub chcemy go czymś zająć, kiedy przychodzą goście. Gryzienie 
i żucie jest naturalnym zachowaniem, które wywodzi się jeszcze od wilka, więc kiedy 
nie chcemy, by pies obgryzał nam nogi od stołu, zjadał buty czy niszczył inne rzeczy, 
warto jego potrzebę żucia przekierować na gryzak, a rogi sprawdzą się idealnie!

Mimo że pies chętnie zajmie się każdym rogowym gryzakiem, warto dopasować 
wielkość i twardość produktu do możliwości naszego psa. Gryzaki Best from Na-
ture dostępne są w 4 rozmiarach: S (9 cm), M (12 cm), L (15 cm) i XL (20 cm) oraz w 2 
stopniach twardości: „soft” i „hard”. Wbrew pozorom jest to bardzo ważne, bo pies 
zawzięty o silnych szczękach zbyt mały i miękki gryzak zniszczy w kilka minut, nato-
miast pies mniejszy i delikatny może zrazić się lub znudzić zbyt twardym gryzakiem.
Na czym polega wyjątkowość gryzaków z poroży Best from Nature? 

Atrakcyjny stosunek czasu użytkowania do ceny – gryzaki są bardzo trwałe i wytrzy-
małe, zapewniają psu wiele tygodni, a nawet wiele miesięcy zdrowej zabawy – I tu 
Was zaskoczę, jeśli chodzi o Donnera. Owczarek miał z niego radość tylko pierw-
szego dnia, potem ewidentnie się nim znudził. Co zabawniejsze, dla niego zarezer-
wowałam gryzak „hard”, ale szybko wymienił się z Elzą na „softa” po raz kolejny dał 
mi do zrozumienia, że gryzaki nie są dla niego czymś super. Za to Elza zaskoczyła nas 
wszystkich. Nie dość, że zabrała się za gryzaka „hard”, to jeszcze w przeciągu 2 dni 
zmniejszyła jego wielkość o jedną trzecią, wyjadła z Donnerowego „softa” wnętrze. 

W przypadku Elki róg jest nową ukochaną 
zabawką (nawet torga poszła w odstawkę) 
i chodzi z nim niczym kapitan z fajką. Tłu-
cze się po nocach, zakopuje w kocykach „na 
później” i warczy na Donnera, kiedy tylko ten 
nieopatrznie wsadzi nos, aby zobaczyć, o co 
tyle hałasu.

Producent zwraca uwagę na to, by przed 
pierwszym użyciem i w przypadku utraty za-
interesowania gryzakiem przez psa wrzucić 
gryzak na 2 minuty do wrzątku, który wydo-
będzie naturalny aromat. Od siebie dodam, 
że gdyby to z jakichś powodów nie poma-
gało, można spróbować posmarować gryzak 
pasztetem, by zachęcić psa do wylizywania 
go. W przypadku Donnera – nie pomogło. 
Po pierwszych godzinach szału, kiedy zain-
teresowanie zmalało, rogi są ignorowane. Eli 
nie potrzeba takich zabiegów, bo najchętniej 
zabierałaby je ze sobą nawet na spacer. Jeśli 
obawiacie się, że produkt naturalny, pocho-
dzący od dziko żyjących zwierząt w jakiś spo-
sób mógłby być niebezpieczny dla Waszych 
psów, pragnę Was zapewnić, że ryzyko jest 
niewielkie. Po pierwsze dlatego, że gryzaki 
podlegają rygorystycznej selekcji jakościowej, 
a na gryzaki wybierane są wyłącznie sztuki 
najlepsze jakościowo, po drugie dlatego, że 
poroża przed wprowadzeniem do obrotu 
sterylizowane są parą wodną. Ostatecznie 
przed użyciem, zgodnie z zaleceniami pro-
ducenta, powinniśmy włożyć je na 2 minuty 
do wrzątku. Tak przygotowany produkt jest 
bezpieczny dla naszych psów pod względem 
biologicznym i mikrobiologicznym. W na-
szym przypadku poroża z jeleni pojawiły się 
po raz pierwszy w naszym domu dzięki kon-
kursowi i od razu podbiły serce Elzy, a dla 
Donnera... cóż, ciągle szukamy idealnego gry-
zaka. I choć długi czas rozważałam ich kupno, 
to jakoś nigdy nie byłam w 100 proc. przeko-
nana. Dziś już wiem, że warto, bo jest to na-
prawdę bardzo dobry produkt zarówno pod 
względem pomysłu na gryzak, jak i jego ja-
kości. Więc jeśli szukacie czegoś naturalnego 
i trwałego, czegoś nowego dla Waszego psa 
– koniecznie weźcie pod uwagę rogi, a jeśli go 
kupicie, gwarantuję Wam, że nie pożałujecie, 
pod warunkiem, że Wasz pies lubi żuć.


