Overstappen naar een vers
vlees diëet voor uw kat
U heeft besloten uw kat een gezonde en complete voeding van BIO vers vlees te geven.
U vraagt zich nu af; “zou mijn kat het eten?” De meeste katten eten het vrijwel meteen, u
daarbij aankijkend met een blik van; “Eindelijk, echt eten!” Probeer dus
snel vers vlees dat alle ingrediënten bevat die nodig zijn om uw kat van
een volwaardige maaltijd te voorzien. Bewaar het vers vlees in uw diepvries, ontdooi het in uw koelkast (minimaal 24 uur) en warm het (voor
consumptie) wat op in een kom met warm water. En zie wat er gebeurt. Als uw kat zonder morren begint te eten, kunt u direct op
vers vlees overstappen; een overgang is dan niet nodig!
Als uw kat het niet wil eten, wanhoop niet. Zelfs de meest koppige katten kunnen overgaan op vers vlees. Het enige dat u
daarvoor nodig heeft, is geduld en doorzettingsvermogen. De
resultaten mogen er zijn; dus blijf volhardend en uw dier zal u zeer
dankbaar zijn voor zijn gezonde en uitgebalanceerde maaltijd.

De eerste stap is
te stoppen met het
continu beschikbaar
stellen van droog voer.

Het stappenplan voor de meest koppige katten . . .

De eerste stap is te stoppen met het continu beschikbaar stellen van droog voer. Geef uw
kat op vaste tijden eten. Laat hem kennis maken met blikvoer dat een hoogwaardig eiwitgehalte bevat en meng dit met het vers vlees om hem hieraan te laten wennen. Aai uw kat
terwijl hij aan het eten is en voer hem eventueel wat uit uw hand. Voeg daar wat blikvoer
aan toe; om hem ‘om te kopen’ en om hem aan te moedigen. Biedt het blikvoer voorlopig
bij iedere maaltijd van vers vlees aan. Het maakt helemaal niet uit hoelang het duurt voordat uw kat volledig is overgestapt op vers vlees. Uiteindelijk zal hij zijn verzet laten varen
en u kunt langzaam het blikvoer minderen.

Hoe kunt u uw kat
overtuigen?

Geraspte Par
mezaanse kaas
l Biergist
l Gedroogd vlees
l Het sap van vis in blik
l Fijngesneden gekookt
vlees
l Kattenkruid
l Fijngemalen brokjes
l

Als uw kat al blikvoer eet . . .

Overstappen op vers vlees is hooguit een kwestie van uw kat laten wennen aan vers vlees.
Omdat vers vlees wat minder aroma heeft, zal uw kat het minder snel als zijn maaltijd
herkennen. Leg wat blikvoer naast zijn vers vlees om hem te laten wennen aan de geur
van vers vlees. En om deze te leren herkennen als zijn eten. U zou ook
een klein beetje blikvoer kunnen mengen met het vers vlees. Gaandeweg vermindert u de hoeveelheid blikvoer. Uw kat omkopen door het
voer bovenop het vers vlees te leggen, werkt overigens ook heel goed!
Sommige katten zijn te verleiden door hen kleine stukjes vers vlees
aan te bieden. Favoriet bij katten zijn verse kippenborst, kippenlever,
kalkoen, varken, rund en konijn. Probeer dit eens; meng in een
boterhamzakje een klein beetje vers vlees met geraspte Par
mezaanse kaas. Lees voor meer details en tips “How to Transition Your Cat to a Raw Diet.”

Belangrijke tips.

Zorg ervoor dat uw kat iedere dag eet. Een beetje hongerig zijn helpt uw kat gemotiveerd
te raken om nieuw voedsel te gaan eten. Maar laat hem nooit langer dan 24 uur zonder
voedsel! Ontdooi het vers vlees altijd in uw koelkast (na dit uit uw vriezer te hebben gehaald). Na het ontdooien warmt u het vers vlees eerst op in een afsluitbaar boterhamzakje
dat u in een kom met warm water legt. Warm het vers vlees nooit op in een magnetron.
Zorg voor een rustige, stressloze plek in huis waar uw kat kan eten. Als uw kat diabetisch
is, raadpleeg dan eerst uw dierenarts voordat u overstapt op vers vlees. Een verandering
in voeding kan drastisch en vrijwel direct effect hebben op zijn/haar hoeveelheid insuline,
die een diabetisch kat nodig heeft.

Meer informatie nodig?

The Feline Nutrition Foundation
is a registered 501(c)3 non-profit.

Op Feline Nutrition vind u veel nieuws en 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 ervaringen met
katten uit te wisselen.
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