De Gevaren van brokjes

“

Wetend dat de fysiologie van katten gebaat is bij, rauw (prooi) vlees en niet bij
granen maakt duidelijk waarom deze koolhydraten niet in hun diëet thuishoren.
Brokjes uit het schap, voorgeschreven of ‘natuurlijk,’ zijn op basis van granen en
bevatten 25 tot 50% koolhydraten. Katten hebben hieraan geen behoefte en het is
zelfs ongezond ze een diëet van granen ‘met vleessmaak’ te voeren. Het is heel
belangrijk dat er geen brokjes in het diëet van uw kat zit. Het verwijderen van
brokjes zal de gezondheid van uw kat bevorderen.

Laag vocht gehalte

“Er is geen enkel bekende behoefte aan
koolhydraten in het
diëet van de kat.”
Amerikaans National Research
Council’s Subcommitte on
Cat Nutrition

Droge voeding:

Bevat te weinig vocht
l Heeft te veel koolhy
draten
l Levert plantaardige
i.p.v dierlijke eiwitten
op
l Het zorgt ervoor dat
katten te veel eten
l Betrokken bij het vero
orzaken of bijdragen
aan suikerziekte,
darmproblemen en
andere ziekten
l Is niet gebitsreinigend
l

Brokjes bestaan slechts uit 10% vocht. Katten halen hun
vochtinname van nature (grotendeels) uit versvlees.
Daarom hebben ze weinig behoefte aan extra vocht. Wist u
dat een muis, bijvoorbeeld, (de meest voor de hand liggende prooi van
een kat), 65 - 75% vocht bevat? Krijgt een kat echter voer an krijgt ze slecht de
helft van het vocht naar binnen dan een kat die blik of versvleesvoeding krijgt.
Deze chronische uitdroging kan tot urineweg problemen leiden. Bovendien zal de
urine meer ruiken.

Te veel koolhydraten.

Koolhydraten worden beschouwd als de leveranciers van
energie. Katten hebben echter eiwitten en vet nodig. Koolhydraten verteren ze moeilijk.Het natuurlijke diëet van de poes
bestaat uit knaagdieren, konijnen, insecten, muizen of vogels.
Deze voeding bevat minder dan 2% koolhydraten. Het hoge
koolhydraat gehalte in brokjes kan leiden tot zwaarlijvige
katten of zelfs suikerziekte.

Brokjes zijn niet gebitsreinigend.

Eiwitten van plantaardige in plaats van dierlijke
bronnen.

Volledige eiwitten bevatten veel essentiële aminozuren en die vinden we in vlees,
gevogelte, vis en eieren. Onvolledige aminozuren komen voor in groenten en granen
en zijn niet de aminozuren die uw kat nodig heeft want die vind je alleen in vlees.

Veelvraat.

Katten hebben een uniek systeem dat aangeeft als ze voldoende hebben gegeten.
Hun natuurlijk diëet van eiwitten en vet geven een tijdig signaal van voldoening.
Het eten van koolhydraten geeft dit signaal niet en de kat eet meer dan goed is
voor hem of haar. Door de overdaad krijgt de kat een shot insuline. Voor veel
katten is deze terugkerende stress op hun metabolisme dermate slecht dat het
kan leiden tot suikerziekte.

Uitgebreide informatie.

Een hoop informatie over voeding en gezondheid vind u op
Feline Nutrition. Wordt gratis lid en lees of reageer op
Facebook onder Feline Nutrition kunt u deelnemen
aan discussies en ook daar meer te weten
komen wat goed is voor uw
huisdier.
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