Näringsriktig kost
för en frisk och välmående
kattunge och ungkatt

Veterinary pet nutrition

NÄRINGSRIKTIG KOST - EN VIKTIG DEL AV DEN VÄXANDE
KATTUNGENS UTVECKLING
Kost är mycket mer än bara ett mål mat. Bra kost till din kattunge och sedan vuxna katt betyder att
den under alla stadier i livet alltid ska få i sig rätt mängd av de näringsämnen den behöver.
Genom kosten tillgodoses kattens behov
av näring - proteiner, kolhydrater, fett, fibrer,
vitaminer och mineraler. Varje näringsämne
har sin specifika uppgift och tillsammans
bildar de ett komplext system i kroppen.

en stor, mycket aktiv utekatt har ett helt annat
behov än en liten innekatt.

Kattens behov av näringsämnen varierar
med åldern – en växande kattunges behov
skiljer sig markant från en inaktiv äldre katts och

För att ge din katt ett fullvärdigt och aktivt liv, är
det viktigt att alltid kunna erbjuda ett foder som
täcker det behov katten har för stunden.

Olika hälsostatus betyder också skilda
näringsbehov – något som är viktigt att ta
hänsyn till under kattens livstid.

FÖRBERED HEMMET INFÖR KATTUNGENS ANKOMST
En kattunge skiljs från mamman tidigast vid 12 veckors ålder. Separationen är förstås en stor
förändring för kattungen, men med omvårdnad och närhet kommer den att känna sig hemma
inom några dagar. Det finns flera saker du kan förbereda i hemmet inför kattungens ankomst:
Transportbur:
Gör buren mysig och inbjudande.
En skön sovplats:
Där kattungen kan känna sig trygg
– gärna högt upp.
Kattlådan:
Ställs bäst på ett lugnt ställe, avskilt
från mat och vatten. Håll kattungen inomhus
första tiden så att den lär sig att gå på lådan.
Mat- och vattenskål:
Bör vara grunda och vida, av porslin eller
glas då katters morrhår är känsliga för
beröring, placeras bäst på ett lugnt ställe.
Klösbräda:
Minskar risken för klös på möblerna.

Hot i hemmet:
Håll dörrar stängda till kylskåp, tvättmaskin
och torktumlare, håll koll på spisen, plocka
bort saker som katten kan tugga på, t.ex.
giftiga växter.
Tips för utfodring av kattungar:
Använd ett speciellt kattungefoder så vet
du säkert att näringsbehovet täcks. Det
är också viktigt att lära kattungen att äta både
torr- och våtfoder då det är svårare att vänja
en katt vid nya konsistenser senare i livet. Ge
små mål mat fyra till fem gånger per dag och
minska gradvis frekvensen. Låt inte våtfoder stå
framme i skålen längre än 20-30 minuter och
kom ihåg att katter föredrar rumstempererat
våtfoder.
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KASTRERING OCH UTFODRING AV KATTUNGEN
Kattungen blir könsmogen vid ungefär 4 månaders ålder. Om den inte ska användas i avel är
kastrering att föredra. Det förhindrar oönskad dräktighet, lugnar ofta beteendemönstret i samband
med sexuell mognad och minskar även risken för vissa sjukdomar. Historiskt kastrerades katter
ofta vid en ålder av 6-10 månaders, men idag rekommenderar de flesta veterinärer en tidigare
kastrering vid 4-6 månaders ålder för att minska risken för en oönskad dräktighet och
urinmarkerande beteende hos hankatter.
Efter kastration förändras kattungens ämnesomsättning och energibehov. Man bör därför
byta till ett foder anpassat för kastrerade ungkatter som förebygger övervikt och
urinvägsproblem. Vid 10-12 månaders ålder kan man sedan gå över till ett vuxenfoder.

Dräktiga och digivande honkatter
En dräktig honkatt har ett foderbehov ungefär 1,5 gånger sitt normala behov, under
digivning kan behovet stiga till 5 gånger det normala.
För att säkert täcka behovet rekommenderas att man erbjuder fri tillgång till foder, hon
behöver även ett mer näringstätt foder. SPECIFC™ Kitten FPD/FPW passar perfekt.

100 % HÅLLBARA RÅVAROR FRÅN HAVET
Foderråvaror från havet har många egenskaper som främjar kattens hälsa, i SPECIFIC™ har vi
därför en stor andel fisk och andra råvaror från havet. Från hösten 2019 kommer också alla dessa
råvaror, i samtliga våra foder, att vara hållbarhetscertifierade. Främst genom MSC-certifiering.

++Fisk och andra råvaror från havet är naturligt
rika på de viktiga omega-3-fettsyrorna
EPA och DHA. Dessa fettsyror spelar en
viktig roll för utvecklingen av hjärnan
och synen hos kattungar, och stödjer
även hud och päls, leder och rörlighet,
hjärt- och njurhälsa, samt främjar ett starkt
immunförsvar.

++Fiskprotein innehåller precis det kattungen

behöver för att växa och är lättsmält tack
vare en struktur av mindre täta muskelfibrer.

++Fisk och marina ingredienser har högt
innehåll av D- och B2-vitamin (riboflavin),
vilka stödjer benbildning, nerv- och
muskelkontroll samt främjar hud- och päls.

++Fisk är också en bra källa till mineraler,
som kalcium, fosfor, järn, zink, jod,
magnesium och kalium.
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SPECIFIC™ foder för kattungar, unga kastrerade katter,
samt dräktiga och digivande honkatter
SPECIFIC™ Kitten FPD / FPW
Näringsriktig kost för en frisk och välmående kattunge, samt dräktiga och digivande honkatter.
•• Finns som både torr- och våtfoder.
•• Koncentrerad näring och anpassade nivåer av de vitaminer och mineraler en kattunge behöver.
•• Tillverkad av råvaror med hög smältbarhet för optimalt näringsupptag.
•• Höga nivåer av omega-3-fettsyror från fisk främjar en normal utveckling av hjärnan och synen.
•• Torrfodret innehåller yuccaextrakt som minskar lukten från avföring och gaser.
•• Utmärkt smak, och utan konstgjorda färg eller smakämnen.

400 g | 2 kg | 7 x 100 g |

SPECIFIC™ Neutered Young FND
Näringsriktigt torrfoder till växande, kastrerade ungkatter upp till 12 månaders ålder som fortfarande växer.
•K
 astrering gör att din kattunges energibehov minskar, samtidigt som aptiten ökar. Risken för viktuppgång
blir större, liksom risken risken för urinstenar.
• Fodret har ett moderat energiinnehåll som främjar idealvikten.
•H
 öga nivåer av omega-3-fettsyror.
•F
 ormulerat för att stödjer hälsosamma urinvägar och förebygga hårbollar.
400 g | 2 kg |

SPECIFIC™

foder för friska vuxna katter

SPECIFIC™ Adult FXD / FXW / FXW-P
Balanserade torr- och våtfoder med hög smältbarhet för friska vuxna katter, 1 till 8 år.
•H
 öga nivåer av omega-3-fettsyror från fisk för frisk hud och päls samt rörliga leder.
•E
 n låg halt av magnesium och fosfor, tillsammans med fodrets förmåga att inducera ett urin-pH
mellan 6,0 och 6,3, motverkar utfällning av struvit, och stödjer hälsosamma urinvägar.
•E
 tt måttligt energiinnehåll gör det lättare för katten att behålla sin idealvikt.
•E
 n ökad fiberhalt i FXD motverkar bildningen av hårbollar.
• Yuccaextrakt minskar uppkomsten av illaluktande gaser och lukt från avföringen.
• V
 åtfodren FXW och FXW-P har båda en mycket låg kolhydratnivå, tillsammans med ett högt
innehåll av protein som gör dem väl anpassade till katter med diabetes mellitus.
400 g | 2 kg | 7 kg | 7 x 100 g (paté) | 12 x 85 g (bitar i sås) |

SPECIFIC™ Atlantic Sardine FQD-F
Balanserat och smakligt helfoder för katter i alla åldrar med färska MSC-märkta sardiner.
• Innehåller färska MSC-certifierade sardiner, vilken är en hållbar källa till högkvalitativt protein och omega3-fettsyror, färsk fisk bidrar även till utmärkt smaklighet.
• Innehåller krill – en källa till omega-3 med mycket hög biotillgänglighet.
•H
 öga nivåer av omega-3-fettsyrorna EPA och DHA från fisk, krill och alger, vilka stödjer frisk hud, blank
päls och sunda leder.
• Ökad fiberhalt motverkar bildningen av hårbollar.
400 g | 2 kg |

SPECIFIC™ Organic F-BIO-W Beef och Chicken
Ekologiskt våtfoderfoder med balanserad näring och hög smaklighet, för vuxna katter.
•K
 valitetsråvaror med hög smältbarhet säkerställer ett maximalt näringsupptag från fodret.
• Fodren har en mycket låg kolhydratnivå och ett högt innehåll av protein vilket gör dem väl anpassade till
katter med diabetes mellitus.
• Minst 95 % av ingredienserna har kontrollerat och certifierat ekologiskt ursprung, certifierade av Austria
Bio Garantie, den Österrikiska myndigheten med kontrollansvar av ekologiskt jordbruk och produktion.
7 x 100 g (paté) |
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