Versvleesvoeding voor Beginners

“

Als u voor het eerst uw kat versvleesvoeding
geeft zijn er meerdere manieren om uw kat te laten
wennen aan vers vlees.

Bestaat er een eenvoudige manier om te beginnen met een versvlees
dieet. De betere dierenwinkels verkopen volledig uitgebalanceerde
maaltijden; deze zijn ingevroren in de vorm van worsten of verpakt in plastic
bakjes. Deze verpakkingswijze is gemakkelijk in gebruik en makkelijk te
serveren; ontdooien en klaar! U kunt er ook nog stukjes vers vlees zoals, kip,
niertjes, lever of ander vlees aan toevoegen. De meeste katten vinden de
rauwe maaltijd meteen lekker, maar soms duurt het even voordat uw kat
gewend is aan zijn o haar nieuw diëet. Tweemaal daags voeren is bij vers vlees
voldoende.

Versvleesvoeding zelf klaarmaken is makkelijk.

Naast de kant-en-klare maaltijden kunt u natuurlijk ook uw eigen kant en klaar
vers-vlees bereiden. Koop een mix van vlees, botten en
organen die u thuis zelf maalt, of koop reeds gemalen
vlees en voeg daar nog supplementen aan toe. Ook is het
een goed idee om uw kat stukjes vers vlees en bot te
geven om het dier goed te leren kauwen en knagen. Dit is
nodig is ter voorkoming van tandbederf en ter versterking
van de kaakspieren.

Het enige verschil is de
grootte. Uw kat heeft dezelfde nutritionele behoeften
als een grote kat.

Variëteit is belangrijk.
Voordelen van
een diëet met
versvlees:

Makkelijk voeden
l Geen nare geurtjes
l Gemakkelijk te verteren
l Diëet bevat veel vocht
l Rijk in voedingsstoffen
l Geen toegevoegde
ingrediënten
l Kauwen en knagen is
goed voor de kaken en
tanden
l Uw kat eet minder
l Door snellere verbrand
ing vormen er minder
haarballen
l

Er zijn veel soorten vlees die u kunt gebruiken voor kant en
klaar versvlees. We raden U aan om het vlees te variëren
zodat uw kat een gebalanceerd diëet krijgt. Kip, kalkoen, konijn,
lam, rund en ander vleessoorten worden gebruikt in comi
merciële kattenvoer.

Hoe begin ik?

Je kunt kant en klaar versvlees gewoon kopen! De maaltijden zijn volledig compleet en het voordeel is dat u
zelf geen rauw voedsel hoeft te bereiden. Om uw kat
aan een versvlees diëet te laten wennen, begint u met
het voeren van kleine stukjes vers vlees van betrouwbare herkomst.
Probeer verschillende vleessoorten om te zien wat uw kat het lekkerst vindt en ga
daarna over op een compleet diëet. Voor meer informatie, lees “Easy Raw Feeding
for the Busy Person.”

Waarom het vlees niet koken?

Bij het koken van versvlees in het algemeen gaan belangrijke voedingsstoffen
zoals vitaminen, mineralen en aminozuren verloren. Het kookproces verandert
de voed-ingsstoffen en hun chemische samenstelling waardoor ze minder goed
worden opgenomen. Met versvleesdiëet maakt uw huisdier efficiënt gebruik van de
goede voedingsstoffen. Met als gevolg dat uw kat een betere
stofwisseling en goede gezondheid zal verkrijgen.

Wilt u meer weten?

Kijk op Feline Nutrition U vindt er een hoop
wetenschappelijk ondersteunde informatie over de
gezondheid en voeding van katten. Het lidmaatschap
van Feline Nutrition is gratis. Of meld u aan voor de
discussiegroep bij Feline Nutrition op Facebook om uw
ideeën en uw ervaringen met (het voeden van)
katten met ons te delen.
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