Zalety karm gotowych
Pokarmy gotowe są popularnym i dobrym sposobem żywienia
psów i kotów. Opiekunowie czworonogów zdają sobie sprawę,
że pupile mają różne potrzeby i to oni decydują, który rodzaj pokarmu zaspokoi specyficzne wymagania ich zwierząt. Opiekunowie biorą pod uwagę preferencje zwierzęcia a także swoje oczekiwania dotyczące wygody stosowania, ceny, czy różnorodności
dostępnych produktów. Nie istnieje jedyny „właściwy” sposób
żywienia psów i kotów, jeśli tylko ich potrzeby żywieniowe są zaspokajane poprzez dietę.
Pokarmy gotowe pochodzące od renomowanych producentów
dają gwarancję właściwej wartości odżywczej, jakości i bezpieczeństwa. Mamy do wyboru szeroki wybór receptur, odmian

i tekstur, wygodnych do użycia karm gotowych. Jeśli karma jest
opisana jako pełnoporcjowa, oznacza to, że została tak opracowana aby stanowić zbilansowaną dietę dla zwierząt, dla których
jest przeznaczona. Takie pokarmy zaspokajają wszystkie potrzeby żywieniowe psów i kotów na niezbędne składniki odżywcze
(białka, tłuszcze, witaminy, minerały) oraz energię.
Opiekunowie zwierząt mogą mieszać i łączyć mokre i suche pokarmy na podstawie zawartej na etykiecie instrukcji stosowania
i w ten sposób zapewniać pupilowi zbilansowaną dietę zgodną
z preferencjami zwierzęcia oraz własnymi i jednocześnie mają
pewność, że dostarczają zwierzęciu kompletne żywienie.

Dlaczego pokarmy
gotowe są coraz bardziej
popularne?

Co dostarczają pokarmy
gotowe?

•• Doskonała wartość odżywcza

•• Pokarmy gotowe dostarczają wszystkie
niezbędne składniki odżywcze w odpowiednich
ilościach, proporcjach oraz o właściwej
dostępności, aby utrzymać zdrowie fizyczne,
psychiczne i aktywność zwierzęcia.

•• Wygoda
•• Opłacalność
•• Bezpieczeństwo
•• Stałość diety (pod względem proporcji
składników odżywczych)
•• Zdrowe urozmaicenie
•• Zadowolenie pupila
•• Zrównoważenie

•• Odpowiednia koncentracja składników
odżywczych i energii pozwala na zaspokojenie
potrzeb żywieniowych czworonoga poprzez
zjadanie dziennej porcji pokarmu.
•• Smakowitość zapewnia chętne zjadanie pokarmu,
co jest ważne, gdyż niezjedzone pożywienie nie
ma żadnej wartości odżywczej. Smakowitość
pokarmu jest istotna również dlatego, że czas
posiłku powinien być satysfakcjonującym
doświadczeniem zarówno dla zwierzęcia jak
i jego opiekuna, co sprzyja budowaniu silnej więzi
między pupilem a człowiekiem.
•• Korzystając z wysokiej jakości surowców
zwierzęcych i roślinnych pochodzących
z łańcucha produkcji ludzkiego jedzenia,
pokarmy gotowe dostarczają kompletnego
i zbilansowanego żywienia w odpowiedzialny
i zrównoważony sposób.
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Zbilansowana dieta
Psy i koty potrzebują zbilansowanej diety, zawierającej właściwe
ilości białka, tłuszczu, węglowodanów, witamin i minerałów, aby
zapewnić im najlepszą kondycję. Składniki odżywcze muszą być
obecne nie tylko w odpowiednich ilościach, ale także w optymalnych proporcjach względem siebie, aby dostarczyć kompletną
i zbilansowaną dietę. Zapotrzebowanie psów i kotów na niezbędne składniki odżywcze zmienia się i jest zależne od: wieku,
aktywności fizycznej, stanu zdrowia, etapu życia i warunków środowiskowych. Aby zaspokoić indywidualne potrzeby żywieniowe
swojego pupila, jego opiekun musi dostarczyć mu w dziennej porcji pokarmu wymaganą ilość składników odżywczych zbilansowanych z energią. Ze względu na to, że zwierzęta jedzą po to, by
zaspokoić głód energetyczny, w kompletnych karmach gotowych
wszystkie niezbędne składniki odżywcze muszą być zbilansowane z energią pokarmową (wyrażoną w dżulach lub kaloriach).
Pokarmy gotowe, które są kompletne i zbilansowane są opisane
na etykiecie jako „pełnoporcjowe”.
Niektórzy opiekunowie decydują się na samodzielne przygotowywanie części posiłków dla swojego pupila. Ze względu na to,
że potrzeby żywieniowe psów i kotów zdecydowanie różnią się
od ludzkich, należy mieć głęboką wiedzę na temat specyficznych
wymagań pokarmowych zwierząt, wartości odżywczej różnych
rodzajów jedzenia, interakcji pokarmowych a także sposobów
obróbki i przechowywania surowców i gotowych pokarmów, co
może mieć wpływ na dostępność poszczególnych składników odżywczych.

W 2013 roku na Uniwersytecie w Kalifornii (University of California, Davis, School of Veterinary Medicine) przeprowadzono
badania, które wykazały, że zdecydowana większość receptur
domowych jest niedoborowa. Naukowcy przeanalizowali 200
różnych receptur pokarmów domowych dla psów (receptury
pochodziły z odrębnych stron w Internecie, podręczników weterynaryjnych i poradników na temat opieki nad zwierzętami).
Okazało się, że 95% receptur była deficytowa pod względem
co najmniej jednego ważnego składnika odżywczego, a 84%
pod względem wielu składników odżywczych.
Dodatkowo, nieodpowiednio przygotowane lub niedogotowane
pokarmy mogą być zanieczyszczone bakteriami chorobotwórczymi takimi jak E.coli lub Salmonella. Pokarmy gotowe w trakcie
procesu wytwarzania są odpowiednio zabezpieczone i dzięki
temu bezpieczne mikrobiologicznie.

Przykład
Jeśli poziom wapnia w pokarmie jest zbyt wysoki lub zbyt niski, może to wywierać szkodliwy wpływ na zdrowie zwierzęcia.
Podobnie, nieodpowiednia podaż tłuszczów może skutkować problemami zdrowotnymi jak na przykład chorobą trzustki.

Podsumowanie
Pokarmy gotowe oferują szeroki wybór jakościowych produktów, które spełniają warunki zbilansowanej diety, charakteryzując się właściwą wartością odżywczą, smakowitością, strawnością, zrównoważeniem, bezpieczeństwem i wygodą
stosowania. Jednocześnie oferują zdrowe urozmaicenie przy zachowaniu stałości proporcji składników odżywczych, co
sprawia, że pokarmy gotowe są idealnym sposobem żywienia Twojego pupila.

Niniejszy materiał przygotowany przez GAPFA zawiera jedynie informacje ogólne. W celu uzyskania szczegółowych porad i informacji na temat karmienia i opieki nad zwierzęciem, zalecamy konsultację z lekarzem weterynarii. Po więcej informacji na temat Global Alliance of Pet Food Associations zapraszamy na stronę internetową www.gapfa.org
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