Czy karmy gotowe są bezpieczne i
zdrowe dla kota?
Pełnoporcjowe karmy gotowe są zdrowym i bezpiecznym sposobem żywienia
kotów.
Karmy uzupełniające mogą być stosowane jako nagrody lub po prostu, by
sprawić kotu radość.
Przysmaki funkcjonalne wspomagają utrzymanie dobrego zdrowia dzięki
spełnianiu dodatkowych funkcji, np. przysmaki stomatologiczne wspierają
utrzymanie zdrowia jamy ustnej.
Karmy gotowe dla kotów dzieli się na dwie główne kategorie – karmy
pełnoporcjowe oraz uzupełniające. Oba rodzaje produktów mogą być z
powodzeniem wykorzystywane w zdrowym żywieniu naszych pupili, jednakże w

nieco inny sposób. Sprawdź, czym karmić kota i jak komponować różne typy
pokarmu.

Karmy pełnoporcjowe i ich wpływ na zdrowie kota
Gotowe karmy pełnoporcjowe są produktami, które zaspokajają wszystkie
potrzeby żywieniowe kotów, czyli dostarczają niezbędnych składników
odżywczych w odpowiednich ilościach i proporcjach, zgodnie z wytycznymi
zawartymi w normach żywieniowych. Uwzględniają one szczególne wymogi
pokarmowe, jakimi charakteryzują się bezwzględni mięsożercy, do których
należą nasze mruczki. Karmy pełnoporcjowe są kompletne i zbilansowane,
dlatego mogą stanowić wyłączne źródło pożywienia każdego dnia. Charakteryzują
się także stałością składu, która pozwala na zmniejszenie ryzyka wystąpienia
niepożądanych reakcji ze strony przewodu pokarmowego, a także odpowiednią
smakowitością, strawnością i bezpieczeństwem. Karmy gotowe przeznaczone dla
kotów występują w dużej rozmaitości smaków, dzięki czemu zaspokojona zostaje
instynktowna potrzeba zmiany smaku występująca naturalnie u kotów.
Pełnoporcjowe karmy gotowe występują w dwóch głównych formach – suchej i
mokrej. Można je stosować oddzielnie lub łącznie, wykorzystując wszystkie ich
zalety.

Karmy uzupełniające i ich wpływ na zdrowie kota
Z kolei karmy uzupełniające nie mogą być stosowane jako jedyne pożywienie,
gdyż nie zawierają pełnego zestawu składników pokarmowych, wobec czego nie
zaspokajają wszystkich potrzeb żywieniowych zwierzęcia. Karmy uzupełniające,
do których należą m.in. przysmaki i suplementy, charakteryzują się tym, że
dostarczają dodatkowych ilości konkretnych składników i/lub energii, np.
wapnia czy białka. Mogą spełniać także inne funkcje wpływające korzystnie na
zdrowie zwierząt (są to tzw. przysmaki funkcjonalne). Dzięki zdrowym
przekąskom, możemy nagrodzić naszego pupila lub po prostu sprawić mu
przyjemność. W ten sposób budujemy silną, pozytywną relację pomiędzy
zwierzęciem a opiekunem. Jak radzi lekarz weterynarii dr Michał Ceregrzyn:
„Korzystając z karm uzupełniających, należy pamiętać, aby stosować je zgodnie
z zaleceniami producenta, tak aby nie zaburzyć dziennego bilansu składników
odżywczych oraz aby nie dostarczały one więcej niż 10% energii pokarmowej w
ciągu dnia. Nadmierna ilość kalorii przyjęta przez zwierzę jest bowiem
przyczyną nadwagi i otyłości”.

Kompozycja karm jako zdrowy sposób żywienia kotów
Karmy gotowe są zdrowym i bezpiecznym sposobem żywienia kotów. Dzięki
pełnoporcjowym karmom gotowym łatwo i wygodnie dostarczymy zwierzęciu
niezbędnych składników odżywczych. Z kolei pyszne przysmaki na pewno sprawią
pupilowi radość, a także pomogą zadbać o jego zdrowie.

