Alt om marsvinets kost
Marsvinet er som de fleste ved en gnaver, hvilket vil sige, at den er planteæder. Derfor skal
kosten bestå af et rigt udvalg af frugter, kornsorter og grøntfoder (ukrudt). Man bør aldrig fodre
med grøntfoder, der er samlet i nærheden af stærkt trafikerede veje pga. forurening. Så hvis man
bor midt i byen, bør man måske tage en tur på landet for at samle grønt, det vil dine marsvin og
sikkert også dit helbred værdsætte, helt væk fra byens stress og jag for et par timer, det har vi
alle brug for indimellem.
Der er så mange forskellige ting man kan fodre sine marsvin med, og i dag da man kan købe de
fleste grøntsager året rundt, ikke mindst i en af de mange etniske butikker der er skudt op over
alt i landet de sidste år. Derfor er ensidig fodring komplet unødvendigt både sommer eller vinter
i dagens Danmark.
Mange vil sikkert når de læser min liste over velegnede foder emner, rynke på næsen på
marsvinenes vegne og påstå at det kan de altså ikke lide. Min erfaring er at det alt sammen glider
ned ved tilvænning, hvis man ikke giver dem andet. Jeg har aldrig i mine mange år som
marsvineejer oplevet et marsvin der frivilligt gik sultent i seng.
Liste over hvad mine marsvin gerne spiser:
Agurk
Appelsin
Bambus blade
Bananer
Bladbeder
Bladselleri
Blomkål
Blommer
Bredbladet Persille
Brød
Brøndkarse
Broccoli
Bønner
Bønnespirer
Dansk salat
Elefantgræs blade
Fersken
Foderroer
Græs
Grønkål
Grønpeber
Gulerod
Hvidkål
Hyben
Iceberg salat
Jordbær
Julesalat

Kun velegnet som godbidder
Ikke skrællen den er overfladebehandlet
Ja det er ikke kun for Pandaer
Kun velegnet som godbidder
Spinat smag uden Oxalsyre.
Både stængel og blade
Både hovedet og bladene
Lad bare stenen blive i.
Indeholder meget C-vitamin
Gammelt / halvtørt, aldrig muggent
Vokser bedst i vand eller fugtig jord
Der er ikke mange vitaminer i stænglen.
Inkl.. planten
Lette selv at fremstille hele året
Kun velegnet som godbidder
Enormt høj have bambus art
Giv den bare med sten
Hvis du kan skaffe dem
Både alm. og bredbladet
Indeholder meget C-vitamin
Især den grønne udgave (umoden)
Inkl.. toppen
Indeholder meget C-vitamin
Renset for kerner
Kun velegnet som godbidder
Velegnet som godbidder
Vild julesalat er som mælkebøtteblade

Karse
Kinakål
Kiwi
Krølsalat
Klementiner
Kløver
Knold Selleri
Kogte Kartofler
Kruspersille
Kørvel
Kålroer
Løvstikke
Majroe
Majs
Mandariner
Mælkebøtte
Nektarin
Pastinak
Persillerod
Pærer
Radiser
Romersalat
Rosenkål
Rosiner
Rødbeder
Rødkål
Savojkål
Selleri Persille
Skvalderkål
Solsikke stængel
Solsikkespirer
Sommerkål
Spidskål
Spinat
Squash
Sukkerærter
Tomater
Vandmelon
Vejbred
Vindruer
Vrangpersille
Æbler
Ærter

Fritvoksende bliver det ca. ½ m høj
Indeholder ikke så meget C-vitamin
Ikke i for store mængder
Kun velegnet som godbidder
Ikke skrællen den er overfladebehandlet
Tilvænning er nødvendig
Inkl. bladene
Rå kan være giftige (Solamin)
Indeholder store mængder C-vitamin
Bruges som persille erstatning
Ikke alle marsvin kan lide dem
Bliver meget stor og høj
Ikke for meget, er lidt stærk
Planten, kolben, skrællen og trevler
Ikke skrællen den er overfladebehandlet
Både blomst og blad
Giv den bare med sten
Toårig rodfrugt
Incl. toppen
Ikke for smattede
Også bladene
Velegnet som godbidder
Både blade og de små hoveder.
Kun velegnet som godbidder
Inkl.. bladene
Farver også pøllerne røde J
Indeholder meget C-vitamin
Smager både af selleri og persille
Især den spæde udgave
Husk at flække den først
Lette at fremstille selv
Den søde / løse Hvidkål
Indeholder mange C-vitaminer
Må KUN gives i små mængder
Findes i flere former og farver
Også planten
Aldrig planten, den er giftig.
Også gerne skrællen
Især den spæde udgave
Velegnet som godbidder
En ny sjov vitaminrig variant
Ikke store mængder hvis de er sure
Både bælg, ært og plante

Der er sikkert mange andre ting der kan komme på listen, jeg har bare nævnt de mest
almindelige foderemner. Jeg har blandt andet ikke nævnt navnene på det utal af forskellige salat
sorter der findes, for det er fælles for alle slags salathoveder at de er beregnet som godbidder, da
der ikke er mange for marsvin nyttige vitaminer i.
Udover listen er det klart at dyret skal have en god tørfoder blanding og fri adgang til hø og friskt
vand.
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