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Grundläggande näringslära för 
katt och kattens matbeteende

Innehållsförteckningar – vad står 
det på påsen egentligen?



Kroppens byggstenar och består av aminosyror
10 av dem kallas för essentiella
Taurin (egentligen ett äggviteämne)
Arginin, behövs för att kunna omvandla ammoniak till urea

Näringslära - Protein

Behövs vid framställning av enzymer
Viktig som signalsubstans för kommunikation 
mellan celler
Fungerar som antikroppar i immunförsvaret 
(immunoglobuliner).
Spelar en viktig roll i produktionen av hormoner

Källa till energi hos katt



Kompletta proteiner till katt hittar 
man i animaliska källor

Ett torrfoder med 24% protein med 
90% smältbarhet ger lika 
mycket som ett foder med 27% 
protein med 80% smältbarhet

Näringslära - Protein

Tips!
Katter vill äta lite, men 
ofta – upp till 20 mål-

tider per dag.
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Ger mer än dubbelt så mycket energi än från protein (eller kolhydrat)
Kattens bränsle
Isolerar mot värmeförlust
Absorberar fettlösliga vitaminer
Källa till omegafettsyror

Näringslära - Fett

Tips!
Katten har 473 smaklökar.

Vi har över 9000…
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Näringslära - Fett

Omega-6, viktigaste fettsyran är arakidonsyra och den får katten 
endast från animaliskt fett. Katter kan inte själva tillverka tillräcklig 
mängd.

Omega-3, katten kan inte omvandla
alfa-linolensyra till EPA och DHA så
därför måste katten få i sig dessa
fettsyror via kosten.



Näringslära - Fett



Näringslära - Vitaminer

Fettlösliga: A, D, E och K
Vattenlösliga: B och C
Vitaminer med antioxidanta egenskaper: C, E, B2 och A.

Katter kan inte metabolisera A-vitamin från för-
stadiet betakaroten i levern. 
Katten behöver minst 5000 IE/kg.
Kattungar och dräktiga/digivande honor
Minst 9000 IE/kg.

Det bör inte överstiga
750 000 mg/kg (17 mg/dag)



Näringslära - Mineraler

Mineralämnen < 0,05% (ex. kalcium, fosfor, 
magnesium, natrium, kalium)
Spårämnen > 0,05% (ex. järn,
koppar, zink, jod, selen)

99% kalcium i skelettet
(Kalcium-fosforbalans
0,9:1 till 2:1)

Mineralerna kallas för aska
på säcken.



Näringslära – Kolhydrater och fibrer

Kolhydrater baserar på glukos som är en beståndsdel 
av enkla sockerarter.
Sammansatta glukoser är stärkelse.

Kolhydratkällor: ris, majs, potatis, korn, havre
Fiberkällor: betmassa, riskli, ärtfiber

Tips!
Katten drabbas lätt av 

tandsten så lär kattägaren att 
titta i kattens mun då och då.
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Näringslära – Kolhydrater och fibrer

Katten saknar amylas, det enzym som står 
för den primära kolhydratspjälkningen, i 
sin saliv. Katten har även väldigt låg 
amylasaktivitet i tunntarmen och 
bukspottkörteln samt låg aktivitet av 
disackaridas som spjälkar kolhydrater i 
tunntarmen.

Laktos (mjölksocker) kräver 
matsmältningsenzymet laktas, som slutar 
produceras när kattungen slutar dia.



”Viktigaste” näringsämnet (70%)
Transporterar näringsämnen
Transporterar bort avfallsprodukter
Reglerar kroppstemperaturen
Ca 2 dl/dag om katten äter torrfoder
Katter har dåligt utvecklade törstreflexer

Näringslära – Vatten

Tips!
Ställ ut flera skålar så blir 

katten påmind om att dricka 
vatten.

Tips!
Ställ ut flera skålar så blir 

katten påmind om att dricka 
vatten.



Näringslära

Katter tycker oftast inte om att dela sin matskål med andra katter 
i hushållet.
Katter vill ha breda skålar så att inte morrhåren slår i kanterna.
Katter trivs inte med att ha mat och vattenskål bredvid varandra 
(och definitivt inte bredvid toalettlådan!) 

Näringsanalys mus:
Protein 55.8%
fett 23,6%,
aska 11,8%
A-vitamin 578.000 IE/kg
E-vitamin 100,4 IE/kg
taurin 0,7%
energi 5.250 kcal/kg.



Innehållsförteckning

Sammansättning: Spannmål, kött och köttbiprodukter (färsk svensk kyckling
4 %, köttmjöl 10,9 %), oljor och fetter, vegetabiliska proteinextrakt, fisk och 
fiskprodukter, mineraler, jäst. 

Berikande tillsatser per kg: Vitamin A 10000 IE, vitamin D3 1000 IE, vitamin E 
60 mg, metionin 2000 mg, taurin 800 mg, koppar 10 mg (koppar(II)sulfat, 
pentahydrat), mangan 7 mg (mangan –II & -III oxid), zink 70 mg (zinksulfat, 
monohydrat), jod 0,5 mg (kalciumjodat, monohydrat). Energitäta råvaror skyddas
av EU-godkända antioxidanter. Innehåller EU-godkända färgämnen.

Recept med specificerade råvaror 
håller generellt en högre kvalitet, 
ex. kycklingkött, ris, kycklingfett 

osv…
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Tack för er uppmärksamhet
fourfriends.se 021-471 72 10 meri@fourfriends.se


