
אמנות מילוי הקונג
 הקונג הוא צעצוע האכלה שהגיע במקור מחברת קונג. הוא מגיע בצבעים שונים כשהקונג האדום הוא
 ה"קלאסי" והקונג השחור מיועד לכלבים שלועסים חזק יותר. התאימו את גודל הקונג והצבע לגודל הכלב

ולרמת הלעיסה שלו.
אם הכלב מפרק צעצועים בקלות, לכו על הקונג השחור, ואם צריך, תנו לו קונג במידה גדולה יותר.

 את הקונג אפשר למלא במגוון מילויים, ולספק כך לכלב תעסוקה לזמן ארוך. כלב העסוק בלעיסת קונג
הוא כלב שאינו עסוק בלעיסת הספה או בנביחה ללא הפסקה.

מנטלי, ואם מחביאים כמה קונגים ממולאים בבית  לעיסת הקונג מרגיעה את הכלב  ומספקת אתגר 
כשיוצאים, מוסיפים לכלב גם את חדוות הציד!

טיפ: אם לא רוצים שהכלב יסתובב בכל הבית עם הקונג, אפשר לקשור את הקונג ליד המיטה של הכלב.

קונג למילויי  דוגמאות  כמה  מובאות  כאן  קונגים‐-  למילוי  מתכונים  מאות  למצוא  אפשר   באינטרנט 
ברמות אתגר שונות.

במילוי קונג יש שלושה כללים בסיסיים:
להתאים את רמת הקושי של המילוי לכלב‐- מתחילים במילוי קל ולאט לאט מעלים את האתגר.•

יכול שהכלב  קטנים  חטיפים  כמה  בפנים  שמים  פשוט  הקונג:  את  שנותנים  הראשונה   בפעם 
ככל ברשימה.  מהמתכונים  לאחד  לעבור  אפשר  היטב,  זה  את  עושה  כשהוא  בקלות.   להוציא 

שהמילוי דחוס יותר, כך רמת הקושי גבוהה יותר.
לכלבים• האסורים  ממזונות  להמנע  חשוב  אבל  אוכל‐-  שהכלב  דבר  כל  בקונג  למלא   אפשר 

(רשימה מיד)
 אם הכלב לא מקבל את כל הארוחות שלו בקונגים‐- הפחיתו את האוכל שאתם שמים בקונג•

מהמנה היומית שלו, למניעת השמנה.

מזונות האסורים לכלבים:
שוקולד, ענבים, צימוקים, אגוזי מקדמיה, בצל, שום, ממתיקים מלאכותיים, עצמות עוף ודגים

מוצרי חלב (גבינה, המכילים  המנעו ממילויים  רגיש,  שלכם  הכלב  אם  למוצרי חלב‐-  רבים רגישים   כלבים 
יוגורט וכו׳)

 יש כלבים האלרגיים לרכיבים מסויימים (כגון עוף או חיטה)‐- אנא המנעו מלתת לכלבכם קונג עם מילוי אליו
הוא אלרגי.

 אם הכלב אוכל דיאטה רפואית מיוחדת‐- אנא התייעצו עם הוטרינר לגבי מילויים מתאימים לקונג (בדרך כלל
אפשר לשים בקונג לפחות את האוכל הרפואי של הכלב).
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מתכונים בדרגת קושי קלה

מרשימת• בממרח  בקצה  הקטן  החור  את   מלאו 
 הממרחים. מרחו שכבה מהממרח בתוך הקונג ליצירת
הכלב עם היבש של  ערבבו את האוכל  דביקה.   שכבה 
/ נקניקיה  קוביות  הבאים:  מהרכיבים  יותר  או   אחד 
חזה גמבה / גזר / תפוח /   גבינה צהובה / מלפפון / 
את ומלאו  חטיפים   / צ'יריוס   / פסטה   / לחם   /  עוף 

הקונג. 
חמים/ציר• במים  הכלב  של  היבש  המזון  את   הרטיבו 

מרק מדולל עד שיתרכך. מלאו את הקונג.
מלאו את הקונג בשימורים לכלבים•
 מלאו את הקונג בשימורים לכלבים. קחו "סיגר" לעיסה•

ם  הש תחת  שנמכרים  ו  אל (מסוג   )Sleekyלכלב 
 ו"השחילו" אותו מהחור הקטן לתוך הקונג עד שהקצה

שלו יבלוט מהחלק הרחב של הקונג.
שימורים• עם  הכלב  של  היבש  האוכל  את   ערבבו 

(ללא לבנה/קוטג'/יוגורט/פירה   לכלבים/גבינה 
את ומלאו  גולמית  מעוכה/טחינה  בשלה   בצל)/בננה 

הקונג.
 שימו בקונג עצם לעיסה קטנה או בסקוויט לכלבים כך שהכלב יוכל למשוך אותם בקלות החוצה.•

אפשר גם לשים את האוכל היבש של הכלב במרווח בין העצם לקונג עצמו.

מתכונים בדרגת קושי בינונית

 השתמשו במתכונים מדרגת הקושי הקודמת, אבל שימו את הקונג במקפיא לשעתיים/למשך•
הלילה.

 מלאו את החור הקטן בקצה עם ממרח. מרחו מעט מהממרח בפנים הקונג. ערבבו את האוכל•
 היבש של הכלב עם חתיכות בגדלים משתנים (חתיכות גדולות יותר קשות יותר להוצאה) של
 נקניקיה / גבינה צהובה / מלפפון / גמבה / גזר / תפוח / חזה עוף / לחם / פסטה / חטיפים

ומלאו את הקונג.
לקונג.• ומכניסים  מקפלים  הלחם  פרוסת  את  לחם.  פרוסת  על  הממרחים  אחד  את   מורחים 

להעלאת הקושי: הרטיבו את הלחם במים, קפלו ושימו בקונג. את הקונג הקפיאו.
היבש• האוכל  את  לקונג  מכניסים  מכן  לאחר  ממרח.   עם  הקונג  של  הקטן  החור  את   סוגרים 

 וממלאים את הקונג במים.  שמים את הקונג בכוס או קופסת גבינה ריקה כשהפתח כלפי מעלה
ומקפיאים.  מוציאים את הקונג מהכוס ומגישים.

בסקוויט• בפנים  הכניסו  עגול.  אובלי במקום  שהוא נהיה  עד  הגדול  ליד הפתח  הקונג  על   לחצו 
לכלבים או עצם קטנה כך שחלקה יהיה בתוך הקונג וחלקה יבלוט החוצה.

מתכונים בדרגת קושי מתקדמת

 30‐-20מלאו את הקונג באוכל יבש של הכלב וחתיכות גבינה צהובה. שימו את הקונג במיקרו ל־•
שניות עד שהגבינה תימס. הגישו את הקונג אחרי שהתקרר.

 מקשקשים ביצה ומוסיפים לה גבינה צהובה מגורדת.  את התערובת מכניסים למיקרו למשך•
 שניות, ולאחר מכן ממלאים את הקונג.  מחכים עד שהתערובת תתקרר ומגישים לכלב.20‐-10

השתמשו באחד המתכונים בדרגת הקושי הקודמת, הוסיפו מים והקפיאו.•

xslf@xslf.com 6230023‐-054שושנה פורבס‐- מרקר טריינר לכלבים. 

רשימת ממרחים:
טחינה גולמית•
סוכר• א  לל בוטנים   חמאת 

(להשיג בחנויות טבע)
ממרח סלמון•
ממרח כבד•
ממרח חומוס•
ממרח קונג מסחרי•
בננה מרוסקת•
שימורים לכלבים•
גבינה לבנה•
מעט מיונז•
מעט דבש (לא לגורים)•
פירה (ללא בצל)•
חמאה•
מארוחת• מהבשר  שנשאר   רוטב 

הצהריים



בסקוויט• בפנים  הכניסו  עגול.  אובלי במקום  שהוא נהיה  עד  הגדול  ליד הפתח  הקונג  על   לחצו 
 לכלבים או עצם קטנה כך שחלקה יהיה בתוך הקונג וחלקה יבלוט החוצה. מלאו את הרווח בין

הבסקוויט/עצם לקונג במילוי לבחירתכם.
 קונג שכבות: דחסו בעזרת מזלג את הקונג בשכבות שונות של מילויים. ככל שהקונג דחוס יותר,•

רמת הקושי עולה.  

 עטפו את הקונג הממולא בחיתול טטרה ישן ו/או שימו את הקונג הממולא בקופסת קרטון ישנה•
 (כמו קופסה ריקה של דגני בוקר). הכלב צריך לפרק את הקונג מהמעטפות לפני שיוכל לאכול

את המילוי.

במקום להשתמש בקונג הרגיל, השתמשו בקונג הדנטלי, ומלאו את החריצים.•

 30‐-20שימו את הקונג הדנטלי על צלחת, שימו מעליו פרוסת גבינה צהובה ושימו במיקרוגל ל־•
שניות (עד שהגבינה תימס). הגישו אחרי שהתקרר.

 טיפ: את הקונג אפשר לנקות במדיח כלים, או באמצעות מברשת לניקוי בקבוק תינוקות. מומלץ מידי פעם
להשרות את הקונגים המלוכלכים בתמיסת אקונומיקה לחיטוי.

צעצועי האכלה נוספים

הניתנים למילוי מחברת קונג ומיצרנים  מלבד הקונג המקורי של חברת קונג, ישנם צעצועים נוספים 
חדשים. צעצועים  פעם  מידי  ולנסות  להתעדכן  מוצרים חדשים לשוק‐- שווה  נוספים  הזמן   אחרים. כל 

רוטציה בין צעצועי האכלה שומרת על עניין לכלב ומונעת שעמום.

בין הצעצועים המומלצים אפשר למצוא:

קונג וובלר‐- כמו "נחום תקום". מיועד לאוכל יבש.•

 קונג "חכמולוגי" (ג'ניוס)‐- מגיע בחלקים מתפרקים שאפשר לחבר ביחד בצורות שונות. מיועד•
 לאוכל יבש ומגיע בגודל קטן ובינוני. פחות עמיד מהקונג הקלאסי, ופחות מתאים לכלבים שהם

הרסני צעצועים מועדים. 

Busyסדרת •  Buddyמגיעה היא  (בחו"ל  פרימייר  של  הסגולה"  "הסדרה  בתור  בארץ  הידועה    
וה"סנאי הסגול"Kibble Nibbleבצבעים נוספים)‐- מכילה בין השאר את ה"בקבוק הסגול", ה־   

 המיועדים לאוכל יבש (בסנאי יש בתחתית לשוניות גומי המקשות את הוצאת המזון‐- אפשר
 לגזור אותן בעדינות להורדת רמת הקושי), ואת ה"צלחת ההתנהגותית" המיועדת לאוכל יבש או
 רטוב. הצלחת מתברגת לשני חלקים, ורמת הקושי ניתנת לשליטה באמצעות גודל החור הנשאר

אחרי ההברגה.

 של לונה פט.TroxBallתוצרת כחול‐-לבן: ה־•

 לאוכל יבש‐- אפשר לכוון את רמת הקושי בין בינוני לגבוה.Buster Cubeקוביית •

עצם בקר חלולה, אחרי שהכלב סיים לאכול את הבשר ולרוקן את מח העצם.•

ועוד ועוד... מילוי נעים!•
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