THE JAGUAR
TILL VEM?
Det viktigaste för ESSENTIAL FOODS och våra måltider är att
de ska bidra till att förbättra och förlänga din katts liv. ESSENTIAL the JAGUAR är en spannmålsfri måltid till katter
och källingar av alla raser och storlekar. Vi har satt oss för att
skapa en måltid som inte bara skapar glädje utan som även
ligger väldigt nära det som din katt skulle ha ätit i naturen.
Tveklöst den mest välsmakande måltiden som någonsin har
gjorts till katter. Med över 95 % av våra frigående Gressingham-ankor, lokala Ross & Cobb-kycklingar, skotsk lax, regnbågsöring och massor av näringsrika färska ägg, det råder
inga tvivel – det är den OPTIMALA måltiden!
EN SENSATION INOM FODER
Behavioral Optimizing Foods (BOF) är en princip som ger
många fördelar genom att hålla blodsockret på en jämn nivå
under hela dygnet. Vi på ESSENTIAL FOODS har uppnått detta med våra livsförändrande och prisbelönta måltider som ger
en stabil blodsockernivå. Vårt höga innehålla av färska proteinkällor och den låga tillagningstemperaturen ger enastående höga näringsvärden jämfört med andra märken. Med
BOF får man helt fantastiska resultat.
DE VIKTIGASTE INGREDIENSERNA
ANKA – Våra frigående änder kommer från Gressingham
Duck, vilket även är namnet på rasen. 
KYCKLING – Våra Ross & Cobb-kycklingar är alltid regionalt
producerade i Storbritannien.
LAX – Vår lax är odlad, skotsk atlantlax, som är en fantastisk
omega 3-källa. I ESSENTIALS ingår alla tre källorna till omega: ALA, DHA och EPA.
ÖRING – Vår regnbågsöring fångas i floden Avon runt Salisbury i England.
FÄRSKA ÄGG – Våra färska ägg är en viktig källa till protein,
essentiella aminosyror och näringsämnena lutein och cholin
(B-vitamin).
PRODUKTBESKRIVNING
Färsk och torkad kyckling och anka, lax,
öring och ägg
+95,0%
Varav färskt
+55,0%
Grönsaker, frön, örter, bär, frukt,
vitaminer och mineraler
20,0 %
(Procentandelen av ingredienserna är mer än 100 %,
eftersom vi använder mer än 10 kg råvaror för
att tillaga 10 kg färdig måltid)
Protein
40,0%
Fett
17,0%
Mineraler
9,0%
Vatten
7,0%

Fibrer
Omega6
Omega3
Kalcium
Fosfor
Glukosamin
Kondroitin
kcal/kg

3,5%
4,5%
1,1%
1,5%
1,2%
0,09%
0,07%
3920

RECEPT
Färsk kyckling och anka, torkad kyckling och anka, färsk lax
och öring, potatis, färska hela ägg, sötpotatis, ärtor, färsk kycklinglever, kycklingfett, linfrö, leverfond, alfalfagroddar,
ärtfibrer, laxolja, vitaminer, mineraler, tranbär, acai, blåbär,
mullbär, äpple, tomat, apelsin, päron, morot, spenat, blomkål,
tång, ringblomma, ginseng, grönt te, ingefära, probiotiskt tillskott.
TILLAGNINGSTEMPERATUR
90 grader Celsius.
TILLSATSÄMNEN PER KG
Vitamin A 26 000IU/kg, Vitamin D3 (cholecalciferol) 1 600
IU/kg, Vitamin E 600 IU. Provitaminer per kg: Taurin 2 000
mg, L-carnitin 105 mg. Spårämnen: Zink (zinkkelat syrahydrat) 90 mg/kg, Järn (järn (II) kelat från aminosyrahydrat) 65
mg, mangan (mangankelat från aminosyrahydrat) 25 mg, koppar (cupric (II) kelat från aminosyrahydrat) 7,6 mg, jod (kalciumjodat anhydrat/kaliumjodid) 0,73 mg. Aminosyror: DL-metionin 2 000 mg. Tarmstabilisatorer: Enterococcus faecium
DSM 10663/ NCIMB 10415 1 000 000 000 cfu. Med naturliga
konserveringsmedel (rosmarin) och naturliga antioxidanter.
EU-förordning 2017/2279.
HÅLLBARHET
Datum och tid samt unikt tillverkningsnummer anges på
påsen.
REKOMMENDERAD FÖRVARING
Förvaringen bör alltid ske på sval plats (5–18 grader), torrt,
inte i direkt solljus och i en lufttät behållare, originalförpackningen går bra – så smakar den sista måltiden från påsen lika
bra som den första.
PÅSE OCH KROKETTSTORLEK
The JAGUAR finns i påsar på 1,5 kg och 3 kg. Krokettstorleken
är samma i båda påsarna.
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DAGLIG REKOMMENDERAD PORTIONSSTORLEK FÖR KATTUNGAR

Kittens

< 2 months

2-3 months

3-4 months

4-6 months

6-10 months

10-12 months

25-40 g

40-50 g

50-55 g

55-60 g

60-80 g

80-110 g

DAGLIG REKOMMENDERAD PORTIONSSTORLEK FÖR KATT

Body weight

< 2,5kg

2,5-3,5kg

3,5-5kg

5-6,5kg

6,5-8kg

8-10kg

30-40 g

40-50 g

50-55 g

55-60 g

65-70 g

70-80 g
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