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Válogatós vagy jó étvágyú? Aktív vagy inkább lusta? Játékos vagy tapasztalt?

Itt a KATZ MENU eleség minden típusú macskának. Az Ön kedvencének is ezt ajánljuk.  
Minden KATZ MENU eleség tartalmazza az összes esszenciális tápanyagot. 

A KATZ MENU termékek választásával kirobbanó egészséget biztosít házi kedvencének. 

KATZ MENU. Teljes értékű és kiegyensúlyozott macskaeledel.

Katz Menu 
minden 
típusú 
macskának
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young ......................................................................................................................4

A Katz Menu Young eledel biztosítja, hogy a kismacskája megkapja azokat 
a tápanyagokat, amelyek szükségesek a megfelelő fejlődéshez és növe-
kedéshez. 

flavour ...................................................................................................................5

A Katz Menu Flavour eledelben garantált az ízek és a kiegyensúlyozott 
táplálék-összetétel közötti tökéletes harmónia. 

fitness .......................................................................................................... 6

A Katz Menu Fitness eledel magas energiatartalmú pelletek keverékét tartal-
mazza, így lehet macskája egész nap életteli. 

housecat .................................................................................................... 7

A Katz Menu Housecat eledel kiegyensúlyozott étrendet biztosít azoknak a 
cicáknak, amelyek idejük nagy részét a házban töltik.

sterilized ................................................................................................... 8

A Katz Menu Sterilized eledel segít az ivartalanított cicáknak, akiknél  
húgyúti vagy súlyproblémák jelentkezhetnek.

oldies ............................................................................................................ 9

A Katz Menu Oldies eledel elsősorban idős macskák számára készült, 
amely kialakításakor számításba került az öregedéssel együtt járó változó          
tápanyagigény. 
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400 g - 2 kg - 7,5 kg

young
A kiscicák szervezete ebben az életkorban 
folyamatosan növekszik és fejlődik. Ők 
ekkor még igen törékenyek és érzékenyek, 
éppen ezért speciálisan kialakított, könnyen 
emészthető eleségre van szükségük. 

A Katz Menu Young eledel biztosítja a 
kismacskája számára az összes megfelelő 
tápanyagot az egészséges fejlődéshez és 
növekedéshez. 

A Katz Menu Young ízletes, ideális formájú 
falatokat tartalmaz, ezáltal az eledelt 
könnyedén el tudják fogyasztani a kiscicák. 

Könnyebb 
emészthetőség 

Tökéletesen 
kiegyensúlyozott 

összetétel 

Optimális fejlődés, 
növekedés 

Összetétel:
Baromfihús liszt (min. 25%), búzaliszt, dehidratált húsfehérjék, 
állati zsír, rizs, dehidratált hal, hidrolizált baromfihús, répapép, 
szárított egész tojás, élesztő, lecitin, finomított halolaj, só, frukto-
oligoszacharidok.

Beltartalom:
Fehérje 34%, zsírtartalom 20%, nyers rostok 2,5%, nyershamu 7%, 
kalcium 1,4%, foszfor 1%, taurin 2 g.

• Kismacskáknak
• Tökéletes növekedés
• Kiváló emészthetőség
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400 g - 2 kg - 7,5 kg

flavour
Néhány cica történetesen egy kicsit 
válogatósabb, mint a többi, ha ételről van szó. 

A Katz Menu Flavour eledel ízletes 
baromfihús alapú falatok keveréke. A 
gondosan válogatott kiváló minőségű, 
természetes összetevők hozzájárulnak az 
optimális emészthetőséghez, és páratlan 
ízvilágot kölcsönöznek az eleségnek. 

A Katz Menu Flavour garantálja az ízletesség 
és megfelelően kiegyensúlyozott táplálék 
közötti tökéletes harmóniát. 

A húgyutak 
egészségéért 

A fényes szőrzetért Ízek, amelyeket a 
macskák imádnak

Összetétel:
Baromfihús liszt (min. 22,5%), búzaliszt, dehidratált húsfehérjék, 
állati zsír, rizs, kukorica, hidrolizált baromfihús, dehidratált hal, 
répapép, szárított egész tojás, élesztő, lecitin, finomított halolaj, 
só, frukto-oligoszacharidok.

Beltartalom:
Fehérje 31%, zsírtartalom 17%, nyersrost 2,5%, nyershamu 7,5%, 
kalcium 1,1%, foszfor 0,85%, taurin 2 g.

• Felnőtt macskák számára
• Nagyon finom
• Kiváló emészthetőség
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400 g - 2 kg - 7,5 kg

Taurin, mint esszenciális 
aminosav

Zöld tea, mint 
antioxidáns

Magas 
energiatartalom

fitness
Egyes macskák igen aktívak és előszeretettel töltik 
idejük nagy részét a szabadban. A territóriumuk 
hozzávetőleg 100-szor nagyobb, mint egy átlagos, 
házban élő macskának. 

Ezért készült el a Katz Manu Fitness eledel, amely 
energiában gazdag baromfihús alapú falatok 
keverékét tartalmazza. Ez az extra erőforrás 
segít fedezni cicája folyamatos szabadtéri 
tevékenységének energiaigényét. 

A Katz Menu Fitness eledel zöld tea kivonattal 
gazdagított. Ez egy természetes antioxidáns forrás, 
amely megvédi a macska szervezetét az ártalmas 
szabad gyököktől, és ezáltal maximalizálja a 
macskák immunrendszerének és életfunkcióinak 
hatékonyságát.

Összetétel:
Baromfihús liszt (min. 22,5%), búzaliszt, dehidratált húsfehérjék, 
állati zsír, rizs, dehidratált hal, hidrolizált baromfihús, répapép, 
szárított egész tojás, élesztő, lecitin, finomított halolaj, só, frukto-
oligoszacharidok, zöld tea.

Beltartalom:
Fehérje 33%, zsírtartalom 20%, nyersrost 2,5%, nyershamu 7%, 
kalcium 1,2%, foszfor 1%, taurin 2 g.

• Kültéri macskáknak
• Erősíti az immunrendszert
• Tele energiával 
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400 g - 2 kg - 7,5 kg

A húgyutak 
egészségéért 

Csökkenti az alomtálból 
érkező szagokat

Gátolja a szőrlabda 
képződését, 
segíti annak 

megemésztését 

housecat
Bizonyos cicák életük javarészét lakásban töltik. 
Ezáltal az életterük könnyen korlátozottabbá 
válik, amely elkerülhetetlenül kisebb 
aktivitásszinthez vezet. 

A Katz Menu Housecat eledel egy remekül 
kiegyensúlyozott eleség, kifejezetten azon 
macskák számára készült, amelyek elsősorban a 
házban élnek. 

A Katz Menu Housecat eledel alacsonyabb 
kalóriatartalommal rendelkezik, valamint 
rostokban gazdagabb, ezáltal hozzájárul a 
macska ideális testsúlyának megtartásához. 
Ezenkívül, a táp Yucca kivonatot is tartalmaz, 
amely csökkenti az alomtálból érkező 
kellemetlen szagokat. A Katz Menu Housecat 
eledel ideális táplálék a szobamacskáknak. 

Összetétel:
Baromfihús liszt (min. 20%), búzaliszt, rizs, dehidratált húsfehérjék, 
állati zsír, dehidratált hal, hidrolizált baromfihús, répapép, szárított 
egész tojás, élesztő, lecitin, finomított halolaj, só, yucca kivonat, 
frukto-oligoszacharidok.

Beltartalom:
Fehérje 27%, zsírtartalom 13%, nyersrost 3,5%, nyershamu 7%, 
kalcium 1,3%, foszfor 1%, taurin 2 g, L-karnitin 50 mg.

• Szobamacskáknak
• Csökkenti az alomtálból érkező szagokat
• Megelőzi a szőrlabdaképződést
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400 g - 2 kg - 7,5 kg

Gluténmentes Ideális testsúly 
megőrzése

Az egészséges 
húgyutakért

sterilized
A sterilizált vagy ivartalanított macskák 
3-szor fogékonyabbak az elhízásra és a 
húgyutakat érintő problémák kialakulására.

A Katz Menu Sterilized eledel több étkezési 
rostot és extra adag L-karnitint tartalmaz, 
valamint alacsony energiatartalommal 
bír, ezáltal segít a cicájának megőrizni az 
egészséges testsúlyt. 

A vizeletet savasító összetevők 
hozzáadásával és az alacsony 
magnéziumtartalommal a Katz Menu 
Sterilized hozzájárul a húgyutak kiváló 
egészségéhez.  

Összetétel:
Baromfihús liszt (32%), rizs, borsó, állati zsír, krumpli (szárított), 
élesztő, répapép, rizsfehérje, hidrolizált csirkemáj, finomított 
halolaj, nátrium-klorid, finomított cellulóz, frukto-oligoszacharidok 
(FOS), mannán-oligoszacharidok (MOS). 

Beltartalom:
Fehérje 34%, zsírtartalom 12%, hamu 8%, nyersrost 2%, 
kalcium 1,35%, foszfor 1%, nátrium 0,45% magnézium 0,07%, 
taurin 2 g, L-karnitin 500 mg.

• Sterilizált macskáknak
• Megelőzi az elhízást
• Segít fenntartani a húgyutak egészségét
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400 g - 2 kg

Az erős 
ízületekért 

Gátolja a szőrlabda 
képződését, 
segíti annak 

megemésztését

A jobb emésztésért

oldies
Egyszer az Ön cicája is az idősebbek közé fog 
tartozni, amire a 9. vagy 10. életév betöltése 
után kerül majd sor. 

A Katz Menu Oldies eledel megalkotásakor 
figyelembe kellett venni az ilyen korú 
macskák megváltozott táplálkozási igényeit; 
ez a táp kifejezetten az idősödő macskák 
számára készült. 

A Katz Menu Oldies kiegyensúlyozott táplálék, 
amely kiváló formában fogja tartani házi 
kedvencét. Könnyen emészthető és többek 
között gazdag L-karnitinben, amely az 
anyagcsere működését támogatja, valamint 
cápaporcban, ami pedig segít az ízületek 
rugalmasságát fenntartani.   

Összetétel:
Baromfihús liszt (min. 20%), búzaliszt, rizs, dehidratált 
húsfehérjék, állati zsír, dehidratált hal, hidrolizált baromfihús, 
répapép, szárított egész tojás, élesztő, lecitin, finomított halolaj, 
só, frukto-oligoszacharidok.

Beltartalom:
Fehérje 28%, zsírtartalom 13%, nyersrost 3%, nyershamu 7%, 
kalcium 1,3%, foszfor 1%, taurin 2 g, L-karnitin 50 mg.

• Idősödő macskáknak 
• Könnyen emészthető
• Az ízületek rugalmasságának megtartása
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Részletezés

Beltartalom 

Nyers fehérje % 34 31 33 27 34 28
Nyers olajok és zsírok % 20 17 20 13 12 13
Nyers rostok % 2,50 2,50 2,50 3,50 2 3
Nyershamu % 7 7,50 7 7 8 7
Taurin g/kg 2 2 2 2 2 2
Ásványok
Kalcium % 1,40 1,10 1,20 1,30 1,35 1,30
Foszfor 1 0,85 1 1 1 1
Nátrium % 0,35 0,50 0,50 0,50 0,45 0,50
Kálium % 0,60 0,60 0,50 0,40 0,42 0,40
Magnézium % 0,20 0,20 0,20 0,15 0,07 0,15
Klór % 0,60 0,80 0,60 0,60 0,97 0,60
Vitaminok
3a672a A-vitamin IE/kg 27.000 27.000 28.000 25.000 22.000 27.000
E671 D3-vitamin IE/kg 2.000 1.900 2.000 1.650 1.850 1.800
3a700 E-vitamin   mg/kg 160 150 300 150 300 180
K3-vitamin mg/kg 4 4,70 4,30 2,30 2 2,30
B1-vitamin mg/kg 18 16 16 18 16 18
B2-vitamin mg/kg 28 22 23 32 28 32
Pantoténsav mg/kg 120 97 100 140 120 140
B6-vitamin mg/kg 13 11 11 14 12 14
Niacin mg/kg 75 70 70 75 65 75

B12-vitamin mcg/kg 310 300 300 280 240 280

Biotin mcg/kg 840 700 720 920 800 920
Folsav mg/kg 6 6,20 5,90 4,60 4 4,60
C-vitamin mg/kg 47 42 42 60 100 60
L-karnitin mg/kg 50 500 50
Kolin mg/kg 2.700 2.400 2.400 2.700 2.600 2.700
Nyomelemek
E4 réz mg/kg 15 15 15 15 10 15
E1 vas mg/kg 130 130 130 130 100 130
E6 cink mg/kg 150 150 150 150 140 150
E5 mangán mg/kg 30 30 30 30 6,5 30
3b202 jód mg/kg 1,20 1,20 1,20 1,20 2,50 1,20
E8 szelén mg/kg 0,12 0,12 0,12 0,12 0,20 0,12

* A taurin egy aminosav, amely esszenciális a macskák számára, ugyanis a kutyákkal ellentétben a macskák szervezete nem 
képes elegendő mennyiséget előállítani önállóan. A taurin tartja épen a retinákat, a szívizmokat és az immunrendszert, 
továbbá a máj is hasznosítja az epesavas sók előállításakor, ezért olyan fontos, hogy a macskája étrendje a szükségleteinek 
megfelelő mértékű taurint tartalmazzon. 



www.katzmenu.be
Beduco nv - Wasserijstraat 25 - B-2900 Schoten

T +32 (0)3 326 07 10 - F +32 (0)3 328 08 15
info@katzmenu.be


