
 

 

Zoli-Dares Hundens namn 

- Välkommen in i kenneln! 
 

Regnr:  
 

 

 
 
 

Terrier Brasileiro 
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Lycka till med din valp!! 
 

 

           Kennel Zoli-Dares 

 

 
 

Hör gärna av Er, min önskan 

är att få vara delaktig i valparnas framtid. 

 

 
Ekorrstigen 2, 139 40 Värmdö 

Annika Mobil: 073-939 62 26 

 

Hemsidan: www.zolidareskennel.se 

E-mail: annika@zolidareskennel.se 

 

 

 

 

Matlista 
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Mattider är 8, 12, 16 & 20 med ca 4 timmar mellan varje mål. 

 

2–4 mån 
40g valpfoder 4 gånger/dag (160gr per dag) uppblött ca 1 timme 

innan man ger maten. 

Valparna har fått Husse Valp. Märker ni att valpen lämnar eller inte 

alls vill äta kan ni testa att ge torrt. 

 

4–6 mån 
60g valpfoder 3 gånger/dag (180gr per dag) valfritt med uppblött 

eller inte.  

 

6–8 mån 
Ca 80g valpfoder 2 gånger/dag (160gr per dag) 

 

8–12 mån  
60-80g torrt valpfoder 2 gånger/dag 

(120-160g/dag beroende på aptit) 

 

Från 1 år  
Nu kan du börja med vuxenfoder.  

60-80g torrt vuxenfoder 2 gånger/dag (T.ex. Husse Optimal Mini). 

 

Börjar valpen matvägra kan man dra ner på antal mål/dag men se till 

att dagsbehovet fortfarande är detsamma! 

 

 

 

 

Allmän skötsel 



 

 

 
Se till att valpen alltid har färskt vatten. Börjar valpen matvägra kan 

detta bero på att den dricker sig mätt, ta då undan vattnet & bjud 

vatten med jämna mellanrum dock ej före maten. Efter maten om 

valpen ätit upp kan den åter få fri tillgång till vatten. 

 

Se upp så att valpen inte växer för fort & håll koll på vikten. Om ni 

känner er osäkra på vikt & storlek så hör av er till mig. 

Tänk på att alltid kolla hur hunden är i hullet. Du ska lätt kunna känna 

revbenen men du ska inte kunna räkna dom. 

Inte för fet men inte för mager heller. Kolla att den är glansig i 

pälsen och har en bra avföring.  

 

Använd det sunda förnuftet – 

Blir valpen fet så drar ni ner på mängden. Skulle valpen bli för mager 

så kolla först efter masksymptom. Verkar det inte vara något så kan 

ni kolla efter ett foder som har mera fett & proteiner. Att öka 

mängden kommer bara att innebära mera bajs för hunden att klämma 

ut. 

 

Hundar är individer så därför rekommenderar jag inget speciellt 

foder utan ta det er hund mår bra av MEN jag rekommenderar att ni 

kör med Husse Valp fram till att de är 1år sen kan ni gå över till 

annat om ni tycker att det behövs.  

 

 

 

Vaccinering 



 

 

 
Valpen har fått en grundvaccinering vid 8 veckors ålder. När valpen 

är 12 veckor så ska den ha sin 3mån spruta. Till dess ska man undvika 

kontakt med andra okända hundar. Sprutan har full verkan efter en 

vecka & valpen kan bli dålig i magen dagarna efter sprutan. Sprutan 

hunden fått är vaccin mot valpsjuka, hepatit, sjukdom orsakad av 

parvovirusinfektion och parainfluensa hos hund. Samma spruta ges 

sen vid 12v. Sen får de kennelhosta med. Den sprutan bör man ge 

årligen. Trippelsprutan ger man vid 1år igen & sen vart tredje år. 

 

Valpen ska omvaccineras när den är 12 veckor, Vecka ??.     

 

Vill man kunna resa utomlands med hunden kan det vara bra att 

skaffa pass och vaccinera emot Rabies. Veterinären utfärdar ett 

pass som vaccineringen förs in i och efter 21 dagar är hunden 

resklar! Vissa länder vill att man revaccinerar varje år, andra vart 

tredje år. Dessutom kan avmaskning behövas och den för veterinären 

in i passet 24–120 timmar innan avresa. 

 

 

 
Att tänka på:  

Innan 3 månaders spruta ska hunden avmaskas, ca en vecka innan själva 

veterinärbesöket. Alltså när valpen är 11 veckor. Man rekommenderar att man 

avmaskar hunden minst 1 gång per år. Tikar avmaskas enklast i samband med löp, 

för det är enkelt att komma ihåg. Jag har avmaskat valpen med Banminth & 

Welpan. 

Vid avmaskning i nya hemmet så bör man använda ett annat preparat.  

 

 

 

Genomgång 1 gång i veckan: 
 



 

 

Klor – Hur ofta de ska klippas är individuellt. Ofta ska detta ske en 

gång i veckan & då tar man endast ett par mm. Klotång finns att köpa 

i djurbutiken. 

 

Ögon – Det kan bildas en klump av sekret i ögonvrån på morgonen, 

den torkas bort. Skulle ögonen vara rinniga, är röda eller sekretet 

vara rikligt & gul/grönt så ta kontakt med veterinär. 

 

Öron – Öronen bör kontrolleras varje vecka & ev torkas ur med 

bomullsrondell eller topps. 

 

Tänder – Kontrollera att valpen tappar alla mjölktänder. Detta sker 

normalt vid 4–5 mån ålders. Om mjölktänderna sitter kvar för länge 

måste man ibland dra ut dessa. Tandsten på vuxna hundar avlägsnas 

enklast genom att hunden äter buffelhudsben, råa morötter eller så 

använder man en tandstensskrapa. 

 

Tassarna – Vid torra eller spruckna trampdynor så smörjs de in med 

Tassalva (går att köpa i djurbutiken) eller försvarets hudsalva. 

 

Badning – Bada inte hunden för ofta i schampo då detta torkar ur 

päls & hårbotten. Det funkar med vanligt hundschampo som man kan 

köpa på ICA eller Coop men jag rekommenderar att köpa lite dyrare 

hos djurbutiken. Detta späs ut med vatten 1 del schampo/9 delar 

vatten. Alltså väldigt drygt & en flaska räcker väldigt länge. 

 
Bilåkning & Bur – Valpen är van att åka bil från att den är ca 5 

veckor gammal. Men det är bra att vänja den vid det igen i nya 

hemmet också. Börja med korta turer i bur flera gånger i veckan men 

ej direkt efter maten.  Valpen är van att sova i bur från första 

början. 

Fällning – Terrier Brasileiro finns i ett hårlag, slät, så vid fällning kan 

det vara bra att ha en nobb-karda för att hjälpa till att pälsen 

släpper enklare och för att slippa städa varje dag… 

 



 

 

Utställning - Jag ser gärna att Ni ställer ut en gång på officiell 

utställning så jag får en avkommebedömning på valpen. Men det är 

inget krav. Vill Ni ställa ut hjälper jag gärna till med tips & följer 

med till utställningen. 

 

Motion – Valpar & unghundar behöver sparsamt med motion & man 

måste vara försiktig första året då det är då skelett & brosk bildas. 

En unghund växer mycket fort & kan vara färdig vid redan 6-9 

månaders ålder. Alltså behöver valpen bara korta promenader i 

början som ökas på från 5 min till 45min när valpen är 8-9mån. En 

valp behöver bara gå ut på tomten i början för att göra toalett.  

 

Hundklubbar – Det finns 2 klubbar jag tycker att man ska vara 

medlem i som hundägare. 

SKK – Svenska Kennelklubben 

Svenska Terrier Brasileiroklubben – Jag bjuder på ett års 

valpmedlemskap i den klubben. 

 

Kurser – Jag rekommenderar att man går en valpkurs med hunden så 

man lär sig baskunskaperna för att få fason på valpen. Samtidigt får 

man lära sig att få kontakt med valpen, något som är viktigt vid 

valpens nu ungefärliga ålder 4mån. Dessutom träffar den andra 

valpar i samma ålder och tränas i hundspåk. 

Man kan höra med brukshundsklubbarna men då behöver man vara 

medlem i BHK. När hunden är lite äldre bör man gå aktiveringskurser. 

En TB som inte aktiveras mentalt kan hitta på rackartyg på egen 

hand…  

 

Till Sist - Att vara hundägare är på gott & ont, mest gott! Men 

problem kan uppstå, jag hjälper gärna till så dessa kan lösas. Hör av 

er så ofta ni vill, det finns inga dumma frågor. 

 

 

 

Nu följer information om föräldradjuren: 
 



 

 

Zoli-Dares Dazzle Darla 

 

 
 

 

Pius är en Terrier Brasileiro som är född i min första kull efter Caiza, min 

drömhund. Hon är född i en kull om 6st där hon är den enda tiken med 

stubbsvans/avsaknad av svans, hon har även en kullbror som har samma svans. 

Hon gillar att mysa i sängen under täcket och gillar att hänga i köket när det 

lagas mat. Hon har en tydlig på- och avknapp. Fungerar med andra hundar. Pius är 

utställd ett fåtal gånger med BIR och cert som bäst och har gått BPH, 

Beteende- & Personlighetsbeskrivning Hund. Hon är ögonlyst UA och 

patellakollad UA. Vi har även kollat henne för MPS, Mucopolysaccharidosis typ 

VII, och hon är non carrier dvs fri. 

Mer om sjukdomen längst bak i denna folder. 

 

 

 

 

FI UCH SE UCH  

Ciceros Blue Diamond Picasso 
 



 

 

 
 

Picasso heter jag! Alltid en lika glad, positiv och trygg kille som stannar vid min 

familjs sida som är redo för nya utflykter och aktiviteter. Framförallt älskar jag 

att springa i skogen och känna den fuktiga mossan under mina trampdynor, 

doften av frisk luften, men mest av allt känslan av frihet. Eftersom jag är en 

gentleman ut i trampdynorna kommer jag bara att springa och busa lite med 

skogsdjuren, aldrig göra någon illa. Min husse och matte har givit mig en stort 

tomt att springa på vilket jag älskar. Att springa ikapp med min lillebror Herman 

och syster Pandora är också det bästa jag vet. Om någon är skadad eller är på 

väg att bli sjuk så är jag där som familjens doktor. Jag tar hand om och skyddar 

min familj, också även andra i behov av min hjälp. Jag ligger gärna och sover med 

husse och matte i sängen eller i soffan framför en trevlig film. För mig är det 

viktigt att ladda batterierna regelbundet. Vissa säger att jag snarkar ibland men 

det måste vara påhitt, vilken hund skulle snarka :). När matte snör på sig 

löparskorna vaknar jag till på riktigt. Den dryga milen i dragläge passar mig som 

”tassen i handske”, det är jag som drar mest och vill inte sluta när jag väl 

startat. Agility tycker jag är roligt när jag är på rätt humör och 2018 upptäckte 

jag att jag har en fallenhet att visa upp mig på utställning och har nu massor av 

rosetter, championat och pokaler. Inte helt säker på vad de är bra för men 

matte och husse blir superstolta. Viktigast av allt för mig är ändå min underbara 

familj och deras välmående och det är dom jag vill vara nära och skydda, det är 

min absolut viktigaste uppgift i livet.  

 

Ta hand om mina fina valpar nu. Lova det!  

Varma tassar och många hälsningar från pappa Picasso! 

Bakgrund och Rasbeskrivning 

Terrier Brasileiro är en blandning av olika raser. Ingen vet med säkerhet vilka, 

men de starkaste banden går tillbaka till bland annat Jack Russell Terrier, Slät 



 

 

Foxterrier och Pinscher. Man tror även att det till viss del kan finnas chihuahuas 

och små inhemska brasilianska hundar med. 

I Brasilien används Terrier Brasileiro främst som råttjägare, vakthund 

(skällande - ej bitande), vall- & herdehund och såklart som lojal vän. De väljer 

gärna en i flocken att ty sig till och går utmärkt ihop med resten av flocken. De 

används gärna även vid spårning. Det är en tilltalande ras som är oerhört 

anpassningsbar efter sin ägare, den är inte tvungen till aktivering men jobbar 

gärna om tillfälle ges. 

Terrier Brasileiro har varit etablerad i Brasilien i över 100 år, första 

rasstandarden skrevs 1964. FCI, den internationella kennelklubben, godkände 

rasen 1995. Terrier Brasileiro är fortfarande en ny ras i Sverige, den första 

registrerades här 2007. Sedan dess har 370 Brasileiros registrerats i Sverige. 

Och allt eftersom intresset för rasen växer och valpar föds så breddas 

avelsbasen, bl. a genom samarbete mellan uppfödare i olika länder där importer 

blir ett viktigt avelsverktyg i strävan efter att hålla rasen frisk och exteriört 

typlika. 

Helhetsintrycket ska vara en medelstor välbalanserad kvadratisk smidig hund 

med en fast inte för grov kropp med mjuka runda linjer som skiljer rasen från 

släktingen slät foxterrier. 

Färgen är alltid trefärgad med svart, brun, blå eller isabella teckning där ögon- 

och nosfärg är i harmoni med grundfärgen, dvs en brun/blå/isabella har inte 

svart nos samt ögonen kan gå från grönblått till brunt samt bärnstensgulbruna. 

Vikten ligger ungefär runt 10kg, dvs individer finns som ligger under eller över.  

Svansen kan vara både lång, kort, stubb & avsaknad av svans. Vid registrering av 

valpar ska svans uppges, LS=Lång svans, KS=kort svans, ST=stubb samt 

AS=Avsaknad av svans. Tills 15/6 2018 var kupering tillåtet så de blev 

registrerade med KUP och kunde inte ställas ut. Numera är kupering förbjudet i 

Brasilien.  

När en Brasileiro visar glädje så används hela kroppen, även de med svans rör på 

kroppen! 

Terrier Brasileiro 
Historik 

Terrier Brasileirons ursprung är oklart men det som oftast nämns är att de 

brasilianska studenter som i slutet av 1800- och i början av 1900-talet 



 

 

studerade i Storbritannien och Frankrike, vid sin återkomst till hemlandet förde 

med sig hundar av ”foxterriertyp”. Dessa korsades sedan med lokala små hundar 

som fanns vid gårdarna på den tiden. Rasen godkändes internationellt 1964. 1994 

var rasen representerad på World Dog Show för första gången och rönte stort 

intresse av allmänheten. I Finland väcktes intresset och hundar började 

importeras till Europa. 2007 fick rasen utställningsrätt i hela norden när 

Nordiska Kennelunionen godkände rasen.  

Användningsområde 

I hemlandet hålls rasen oftast som sällskapshund, men den respekteras också 

högt som jakthund, herdehund och varnande vakthund. Då den är följsam, aktiv 

och gillar att jobba så lämpar den sig för de ägare som vill pröva på många delar 

av hundsportandet. Rasen har funnits representerad i Brasiliens VM-lag i agility. 

Hälsa 

Terrier Brasileiro är en frisk och sund ras som lever länge. Rasen lever ofta upp 

till 15 år och sägs behålla sin lekfullhet livet ut. 

Terrier Brasileiro har en känd rasbunden sjukdom. Se mer info på nästa sida. 

Egenskaper / Mentalitet 

Rasen är lättlärd, nyfiken och fylld med energi, med en lekfullhet som sägs hålla 

i sig även på äldre dagar. Den ska passa in såväl i en stadslägenhet som på en stor 

gård på landet. Rasen trivs bäst när den får tid, uppmärksamhet och kärlek av 

sin familj, som den älskar högt. Mot främmande personer kan rasen ibland vara 

försiktig och observerande. 

Storlek och utseende 

Färgen är alltid tricolor, det vill säga vita med svart, brun, isabella eller blå 

teckning. De har dessutom så kallade tantecken (bruna markeringar). 

Storleksmässigt är den medelstor. Mankhöjd för hanar är 35–40 cm och tikar 

33–38 cm. Helhetsintrycket ska vara välbalanserat och smidigt. Ungefärlig vikt 

10kg. 

Hälsa 

Rasklubben rekommenderar att uppfödare ögonlyser och kontrollerar patella på 

sina avelsdjur.  



 

 

Detta är inte för att det finns problem i rasen utan för att förebygga. 

Rasklubben rekommenderar också uppfödare att bedriva avel för att undvika att 

få MPS-sjuka valpar (läs mer om sjukdomen nedtill). 

MPS (Mucopolysaccharidosis typ VII) 

MPS är en metabolisk sjukdom som påverkar skelettet. Typen som finns hos TB 

är känd för att orsakas av en mutation i en gen (GUSB). 

Hos brasiliansk terrier, manifesterar sjukdomen som en allvarlig skelettdysplasi 

där valparna inte kan gå ordentligt på grund av deformerade ben och leder. 

Drabbade valpar måste avlivas. Eftersom man är tvungen att avliva en sjuk valp 

relativt snabbt efter födseln innebär detta att en valpköpare aldrig kan få en 

sjuk valp, en vuxen hund kan aldrig bli sjuk i MPS.  

Sjukdomen ärvs på ett autosomalt recessivt sätt. Enda gången men kan få 

drabbade valpar är när man parar två stycken hundar som bär på MPS-genen. Är 

man osäker på hundens stam kan man testa den om den är bärare eller inte, läs 

nedan hur du kan gå till väga. 

Det finns flera olika kliniker som erbjuder ett DNA test för att kunna se om 

hunden är anlagsbärare eller fri. En hund som är anlagsbärare är alltså inte sjuk 

men den bär på MPS-genen. Man beställer hem ett testkit och efter några dagar 

kommer det hem i brevlådan. Testet innehåller två tops som man skrubbar 

insidan av hundens kind. När topsen torkat lägger man tillbaka det i kartongen 

och fyller i hundens uppgifter under locket på kartongen. Det tar ca en månad 

innan man får provsvaren.  

Nära 30 % av de testade hundarna är anlagsbärare och forskare tror att runt 

24% av hela populationen är anlagsbärare. 
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