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ΤΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ

ΑΣΒΕΣΤΙΟ: συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη
των κόκκαλων και των δοντιών.
ΚΑΛΙΟ: ελέγχει το νευρικό σύστημα και αποτρέπει
την κούραση, την μυϊκή αδυναμία και τις κράμπες.
ΣΙ∆ΗΡΟΣ: βοηθάει την ανάπτυξη, μαλακώνει το δέρμα
και βελτιώνει το ανοσοποιητικό σύστημα.
ΒΙΟΤΙΝΗ: αυξάνει την κυτταρική ανάπτυξη και τον μεταβολισμό
ΦΥΛΙΚΟ ΟΞΥ: μειώνει την πιθανότητα καρδιακών νόσων και καρκίνου.
ΣΙ∆ΗΡΟΣ, ΦΩΣΦΟΡΟΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΟ,
ΨΕΥ∆ΑΡΓΥΡΟΣ, ΜΑΓΓΑΝΙΟ ΚΑΙ ΝΑΤΡΙΟ.
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ: Α, Β1, C, D, Ε ΚΑΙ Κ αυξάνουν την παραγωγή
των λευκών και των ερυθρών αιμοσφαιρίων και βελτιώνουν την όραση.

 

Προσφέρει μοναδικές διατροφικές ιδιότητες
συμπεριλαμβανομένων:  

CHURPI, ΦΥΣΙΚΗ ΛΙΧΟΥ∆ΙΑ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΑ ΙΜΑΛΑΙΑ,
ΚΑΤΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΛΙΧΟΥ∆ΙΑ

Ο∆ΗΓΟΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΛΙΧΟΥ∆ΙΑ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ

ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΣΤΑ ΙΜΑΛΑΙΑ

.

ΤΟ CHURPI ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ ΣΑΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Το Churpi έρχεται σε 4 διαφορετικά μεγέθη μπάρας: S, M, L and XL

Small (Μικρό)

Medium (Μέτριο)

Large (Μεγάλο)

Extra Large

Μέγεθος

7 - 9

11 - 13

15 - 17

17 - 19

33

70

130

200

Έως και 4 κιλά

Έως και  10 κιλά

10 έως 25 κιλά

Πάνω από 25 κιλά

Ποσότητα Προϊόντος

12

10

8

6

3 , 3 , 2 , 2

Πακέτο Μέγεθος (εκ)

12,5 x 7,5 x 16

15 x 7,5 x 13,5

12,5 x 20 x 8,5

12,5 x 23,5 x 10,5

11 x 24 x 13

SRP 33

SRP 70

SRP 130

SRP 200

SRP MIX

SRP 33
SRP 70

SRP 130
SRP 200

SRP MIX

Το χρώμα της κάθε μπάρας μπορεί να διαφέρει λόγω της χειροποίητης διαδικασίας παραγωγής τους.
Παρακαλώ κρατήστε τις μπάρες σε δροσερό και ξηρό μέρος και όχι στο ψυγείο

για να αποφύγετε να χάσετε την υγρασία τους ή την δημιουργία μούχλας.

Συστατικά:
Γάλα yak και γάλα από τοπικές αγελάδες zebu, χυμός lime και αλάτι.

ΠΑΚΕΤΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ

Βάρος/grΜήκος/εκ
(περίπου) (περίπου)

Βάρος του 
σκύλου 

Η εξαιρετική ποιότητα του Churpi προέρχεται από μια αρχαία και 
δημοφιλή συνταγή των Ιμαλάϊων. Περισσότεροι από 7000 κτηνοτρόφοι 
των Ιμαλάϊων παράγουν ένα είδος σκληρού τυριού από yak και από γάλα 
τοπικών αγελάδων (zebu) οι οποίες βόσκουν ελεύθερα σε υψόμετρο 
4500 μέτρα από τη θάλασσα. Αυτά τα ζώα τρέφονται από αμόλυντο 
γρασίδι και πίνουν αγνό μεταλλικό νερό. Ακολουθώντας μια λεπτομερή 
διαδικασία με αυστηρούς κανόνες ποιότητας, αποκτούμε μια ιδιαίτερη 
και μοναδική 100% φυσική, εύκολη στην πέψη λιχουδιά για σκύλους 
χωρίς πρόσθετα, χημικά ή συντηρητικά. Ταυτόχρονα, συνεισφέρουμε 
στην βιώσιμη περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη όπως και επίσης 
βοηθάμε τους κατοίκους της περιοχής.

Η θρεπτική λιχουδιά Churpi δεν αντικαθιστά το γεύμα του σκύλου. Για 
να έχουμε την ιδανική κατανάλωση, απόλαυση και διάρκεια θα πρέπει 
να αφήνουμε τον σκύλο μας να μασάει μια μπάρα Churpi για λίγο, να του 
την παίρνουμε μέχρι να του την ξανά δώσουμε την επόμενη φορά. Με 
μια σταδιακή δοσολογία, η μπάρα Churpi θα διαρκεί για μέρες ή ακόμα 
και για βδομάδες. Έτσι, ο σκύλος σας θα καταλάβει ότι πρόκειται για 
λιχουδιά. Όπως ακριβώς γίνεται με οτιδήποτε μασάει ο σκύλος σας 
(εκτός από την τροφή του). Προτείνεται να επιβλέπεται το σκύλο σας 
ενώ εκείνος μασάει μια μπάρα Churpi.

Η τελευταία δόση από μια μπάρα Churpi μπορεί να 
τοποθετηθεί στο φούρνο μικροκυμάτων για περίπου 
45 δευτερόλεπτα έτσι ώστε να μετατραπεί σε ένα 
μπισκότο με τραγανό εξωτερικό. Ένα μπισκότο που ο 
σκύλος σας θα λατρέψει! Θυμηθείτε να το αφήσετε να 
κρυώσει για δυο τρία λεπτά!

Σε περίπτωση που ο σκύλος σας καταπιεί ένα κομμάτι Churpi, δεν 
υπάρχει λόγος πανικού αφού η μπάρα είναι 100% εύπεπτη και δεν 
μπορεί να προκαλέσει κανενός είδος τραύματος στο πεπτικό σύστημα 
του σκύλου σας.

Μετά ξηραίνεται στον ήλιο και καπνίζεται για 28 ημέρες στην 
κατάλληλη θερμοκρασία η οποία βοηθάει στο να μετατραπεί η κρέμα 
γάλακτος σε ένα πλούσιο σε πρωτεΐνες, εξαιρετικά σκληρό, με 
μοναδική καπνιστή γεύση τυρί.

Για να παράγουμε το Churpi, το γάλα yak βράζεται ενώ ταυτόχρονα 
ανακατεύεται συνεχώς. Προσθέτουμε χυμό lime ο οποίος βοηθάει να 
ξεχωρίσει ο ορρός γάλακτος ενώ δρά και ως φυσικό συντηρητικό. Όταν 
πλέον το γάλα έχει  υποστεί ζύμωση, η κρέμα γάλακτος που απομένει 
τυλίγεται σε ύφασμα από γιούτα και πιέζεται ώστε να αφαιρεθεί όσο 
νερό παραμένει στο σκεύασμα.

Ο σκύλος σας με υπομονή θα δαγκώνει και θα μαλακώνει 
την μπάρα του πριν καταφέρει να τη δαγκώσει και να 
μασήσει κάποια μικρότερα κομμάτια της. Με αυτό τον 
τρόπο θα ηρεμεί διασκεδάζοντας για πολλές ώρες.
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ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΠΑΡΕΣ CHURPI ΚΥΜΑΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΙΟ ΣΚΟΥΡΟ ΩΣ ΤΟ ΠΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ;
Η διαφορά του χρώματος οφείλεται στην ένταση του ανέμου κατά τη διάρκεια του καπνίσματος
των κομματιών του τυριού κατά τη διάρκεια της εποχής των βροχών στα Ιμαλάια.
Η ένταση του καπνού είναι αυτή που κάνει τις μπάρες πιο σκουρόχρωμες.

ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΠΑΡΕΣ CHURPI ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑ;
Λόγω της χειροποίητης διαδικασίας παραγωγής τους, τα Churpi έχουν διαφορετικά σχήματα
και όταν οι μπάρες κόβονται το σχήμα, το μήκος και το πλάτος μπορεί να διαφέρουν από μπάρα σε μπάρα.

ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΠΑΡΕΣ CHURPI ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ∆ΙΠΛΕΣ ΣΤΙΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΟΥΣ;
Οι δίπλες αυτές προέρχονται από το ύφασμα με το οποίο τυλίγεται το τυρί
και συμπιέζεται σε τετράγωνα για να ξεραθεί και να καπνιστεί.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΟΥ CHURPI;
Οι μπάρες Churpi θα πρέπει να φυλάσσονται σε ξερή και δροσερή ατμόσφαιρα, ώστε να αποφύγουμε
την παρουσία μούχλας. Επίσης αποφύγετε να τις φυλάξετε στο ψυγείο έτσι ώστε να διαφυλάξετε
την υγρασία της μπάρας αλλιώς θα γίνει ξερή και πιθανότατα να σπάσει.

ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΜΠΑΡΕΣ CHURPI ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΛΙΠΟΣ;
Οι μπάρες Churpi έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε λίπος (5,2%) καθώς κατά τη διάρκεια
παραγωγής τους κάθε ίχνος από κρέμα (ορρός γάλακτος) γάλακτος εξαφανίζεται.

ΤΟ ΑΛΑΤΙ ΠΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΒΛΑΒΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΥΛΟ ΜΟΥ;
Οι μπάρες Churpi περιέχουν πολύ μικρή ποσότητα αλατιού (0,1%), το οποίο κατά τη διάρκεια
της παραγωγής της- χρησιμοποιείται μόνο μαζί με χυμό lime για να ζυμωθεί το τυρί.

ΑΝ Ο ΣΚΥΛΟΣ ΜΟΥ ΣΠΑΣΕΙ ΤΗΝ ΜΠΑΡΑ CHURPI, ΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ;
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα μικρότερα κομμάτια, βαζοντάς τα στο φούρνο μικροκυμάτων
για 40 δευτερόλεπτα ώστε όλα τα κομμάτια να μετασχηματιστούν σε ένα τραγανό μπισκότο που
θα αρέσει στο σκύλο σας. Θυμηθείτε να αφήσετε τα κομμάτια να κρυώσουν προτού τα δώσετε στον σκύλο σας.

ΤΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΠΑΡΑΣ CHURPI ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΚΥΛΟ ΜΟΥ;
Υπάρχουν διαθέσιμα τέσσερα μεγέθη μπάρας Churpi, ανάλογα με το βάρος του σκύλου.
Θα πρέπει να ακολουθήσετε τις υποδείξεις του πωλητή σύμφωνα με τον πίνακα μεγεθών.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΩΣΩ ΤΗΝ ΜΠΑΡΑ CHURPI ΣΤΟΝ ΣΚΥΛΟ ΜΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΝ ΑΦΗΣΩ ΝΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ;
Όχι, η μπάρα Churpi δεν είναι τροφή. Είναι μια 100% υγιεινή λιχουδιά και θα πρέπει
να την χειρίζεστε ως λιχουδιά. Προτείνουμε να αφήνεται τον σκύλο σας να παίζει και να μασάει
την μπάρα για περίπου δεκαπέντε λεπτά και ύστερα να την πάρετε μέχρι την επόμενη φορά.
Αν το κάνετε αυτό ο σκύλος σας θα αναγνωρίσει την μπάρα Churpi ως μια διασκεδαστική λιχουδιά
που δεν είναι πάντα διαθέσιμη και επίσης με αυτό τον τρόπο η μπάρα θα διαρκέσει περισσότερο.

ΒΓΑΖΕΙ Η ΜΠΑΡΑ CHURPI ΚΑΠΟΙΟ ΕΙ∆ΟΣ ΜΥΡΩ∆ΙΑΣ ΟΤΑΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΘΕΙ;
Οι μπάρες Churpi είναι άοσμες ακόμα και όταν ο σκύλος τις μασήσει.

ΥΓΙΕΙΝΗ ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗ!!
Η ΦΥΣΙΚΗ ΛΙΧΟΥ∆ΙΑ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ CHURPI ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΝΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ
∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟ∆ΗΠΟΤΕ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΟ ΣΚΥΛΟ
ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΟΥΤΑΒΙΑ 4 ΜΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΩ.

TILOC PET SUPPLIES IKE
www.tiloc.gr

Ρόδου 3, Μαρούσι, 15122
management@tiloc.gr
Τήλ: +30 2100103356


