Nejpřirozenější je syrová strava (80% svaloviny=masa, 10% kostí, 10% vnitřností).
Pokud tzv. barfem krmit nechcete nebo nemůžete:

Granule: Kočka je 100% masožravec (narozdíl od psa, který je všežravec).
Dobré granule mají ve složení na 1. místě maso, jsou ideálně bez obilovin, soli,
umělých konzervantů a samozřejmě barviv (tyto látky zbytečně zatěžují ledviny).
NEkoupíte je v supermarketu, ale ve zverimexech nebo e-shopech (cca 100Kč/1kg)
(zoohit.cz, spokojenakocka.cz, pethome.cz, dobra-miska.cz, happypet.cz ...)
Kvalitní za rozumnou cenu: záleží jen na tom, které vaší kočce zachutnají
- N&D (Farmina) - Purizon
- Brit Carnilove
- Taste of the wild (TOTW)
- Ferringa
- Wellness Core
- Brit Care (bílý) - Applaws
- Orijen
- Acana
dostatečná kvalita: Kočce neublíží a většinou jí postačí,
ale platíte zbytečné obilniny nebo umělou konzervaci:
- Hills
- Sanabelle
- Calibra
- Concept for life
- Royal Canin
- Perfect fit
- ANF
- Leonardo - Ontario
- Josera
- Smilla
- Porta 21
- Bozita
- Anka
ne příliš vhodné: Krmivo, které není levné, ale kvalita tomu neodpovídá.
Obsahuje obilniny nebo rýži, jsou barvené a konzervované. Při dlouhodobém podávání
můžou způsobit problémy s ledvinami a močovým ústrojím, stejně tak se srstí, zažíváním apod.

Platíte za reklamu, ne za obsah. Brit Premium (modrý)
- ProPlan - Purina ONE - Eukanuba - HappyCat

- Natural Trainer

nevhodné: tyto značky krmiv výrobcům výborně vydělávají, vaší kočce však
vyloženě škodí. 4% masa, k tomu blíže neurčené živočišné produkty (např. srst..),
spousta obilnin, konzervanty, barviva, plnidla... S touto stravou kočkám brzy odcházejí
ledviny a celkově neprospívají. Ano, dobře geneticky disponovaní jedinci to zvládnou, ale nikdy
nevíte, do které skupiny patří zrovna vaše kočička, tak proč to riskovat.
- Whiskas, Friskies, Kitekat, Felix + privátní značky supermarketů (Coshida)

_______________________________________________________________________

Mokré krmivo:
kvalitní:
- Bozita
- Animonda Carny
- Nuevo
- Calibra konzervy

- Feringa
- GranataPet
- Catz Finefood
- Meowing Heads

- Porta21
- Applaws
- Mac´s
- Brit Care

- Schesir
- Shiny Cat
- Grau
- Cosma

docela dobrá kvalita za výbornou cenu: Smilla
ne příliš vhodné:
- Felix - Gourmet - Sheba - Schmussy - Brit Premium
- Hill´s - Reno
- Purina - PreVital
- Animonda Brocconis
nevhodné:
- Whiskas, Friskies, privátní značky supermarketů (Coshida)

