
 

 

I Foreningen Simba - Hjælp til herreløse katte har vi særlige kvalitetskrav ift. vores plejekattes kost. 

Vi fodrer udelukkende vores plejekatte med foder der er frit for korn, salt og sukker, da det efter vores overbevisning, er 

det mest ernæringsmæssige korrekte, og at sammensætningen af kosten, har afgørende indflydelse på kattenes velvære og 

sundhed.  

 

Fodring: 

- Katten skal altid have adgang til tørfoder, og der bør der ud over serveres vådfoder 2 gange dagligt (medmindre 

anden specifik diæt er aftalt med foreningens plejeansvarlige) 

 

- Katten skal altid have adgang til frisk vand. Stil gerne flere vandskåle rundt om i huset, så katten ofte bliver 

ansporet til at drikke, så man dermed sikrer sig, at den får indtaget nok væske. 

Hvad angår korrekt fodring, har vi i Foreningen Simba udarbejdet en liste til vores plejefamilier, over de typer foder som vi 

kan godkende til brug til plejekattene, da de opfylder de ernæringsmæssige værdier, som vi kan stå inde for. 

 

- Tørfoder bør som udgangspunkt altid indeholde mindst 35% råprotein og mindst 20% råfedt, samt have et højt 

indhold af kød (se liste s. 2) 

 

 

- Vådfoder skal ligeledes være baseret på højt kødindhold, og ikke kun animalske biprodukter (se liste s. 3) 

 

Råt kød: Ud over de godkendte fodertyper på listen, må man også meget gerne supplere fodringen, med råt kød 2-3 gange 

om ugen, og gerne råt kød med brusk og ben - dog må kødet aldrig være røget, saltet, marineret eller have ligget i lage, da 

der så er tilsat høj mængde af salt og formentligt også andre krydderier, som katten IKKE må indtage. 

 

Fisk: Man må også gerne give katten lidt rå fisk ind imellem, dog SKAL det være de magre fisketyper, samt så SKAL den rå 

fisk have ligget på frost (mindst -20 gr.) i 24 timer, grundet risikoen for parasitter i fisken. 

De magre fisketyper er f.eks.: Havkat, Rødspætte, skrubbe, torsk, helleflynder, hornfisk og søtunge. 

De fede fisketyper må KUN gives til katten, hvis de først er kogt, da de indeholder et enzym som nedbryder Vitamin B1, og 

derfor kan give mangel på dette vigtige B-vitamin hos katten. Der ud over indeholder de fede fisketyper ofte, en høj 

koncentration af tungmetaller, så det frarådes, at de gives til katten regelmæssigt: 

De fede fisketyper er f.eks.: Makrel, sild, laks, stenbider, hellefisk og regnbueørred. 

 

OBS!!! 

Foder specifikt udviklet til neutraliserede katte, er IKKE et godkendt produkt i Foreningen Simba, da fedt- og 

proteinindholdet i disse fodertyper, ofte er alt for lavt ift. kattens behov, og i mange af produkterne er der tilsat en stor 

mængde kulhydrater, som kan påvirke kattens vægt negativt. 

 

Forbudt for katte...!:  

Nogle fødevarer m.m. kan være direkte giftige og skadelige for katten (vejledende liste se s. 4). 
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1 



                             

Tørfoder Kornfrit:     (Ctrl + klik for at følge link til forhandlers side)   

 

Navn på produkt: Forhandler(e): Info: 

  Purizon  
 
 
 
Kød 70%/ Råprotein 44%/ råfedt 20% 

Zooplus.dk 
Zooplus.de 
 

Der findes flere varianter, samt 
forpakningsstørrelser at vælge 
imellem. 

Orijen  
 
 
Orijen 
Kød 75 %/ Råprotein 42%/ råfedt 20 % 

Zooplus.dk 
Zooplus.de 
 
Maxizoo.dk 

Der findes flere varianter, samt 
forpakningsstørrelser at vælge 
imellem. 
 

Applaws 
 
 
 
 
 
Kød 80%/ Råprotein 37%/ råfedt 20 

Zooplus.dk 
Zooplus.de 

Der findes flere varianter, samt 
forpakningsstørrelser at vælge 
imellem. 
 
 
 
 

Porta_21 Finest Sensible  
 
 
 
 
 
Kød 70%/ Råprotein 47%/ råfedt 21,5 

Zooplus.dk 
Zooplus.de 
 
 
 

Vær obs på, at den eneste variant 
af Porta 21 der er kornfri, og som 
vi anbefaler at fodre med, er” 
Finest Sensible grain free”. 

Kingsmoor 
 
Adult (stor race)               Killing 

 
 
 
 
 
 

 
 
OBS! Fodrer man med Kingsmoor, bør produktet 
kombineres, med mindst ét af de øvrige 
produkter vi anbefaler, for at sikre, at kattens 
ernæringsbehov er opfyldt til fulde. 
 
Kødprotein op til 88,4 %/ Råprotein 38%/ råfedt 
18,5% 

Maxizoo.dk Der findes flere 
forpakningsstørrelser at vælge 
imellem. 
 
 
 
OBS! Vi anbefaler kun flg. 
Kingsmoore varianter: 
Pure kat killing (m/ kylling) 
Pure kat Adult (m/ kylling eller 
havfisk) 
Varianterne til neutraliserede 
katte, har for lidt indhold af 
råprotein og råfedt ift. hvad vi 
anbefaler. 

 

Vær opmærksom på, at man ved at sammenligne priser på den danske og tyske Zooplus-side, ofte kan opnå besparelser, ved f.eks. kampagner og særlige 

tilbud på et givent produkt. Dog skal man huske at beregne eventulle fragtomkostninger med ind. OBS! kornfri = grain free/ getreidefreie 
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http://www.zooplus.dk/shop/kat/kattefoder_toerfoder/purizon
http://www.zooplus.dk/
http://www.zooplus.de/
http://www.zooplus.dk/shop/kat/kattefoder_toerfoder/orijen
http://www.maxizoo.dk/kat/kattemad/maerker/orijen.html
http://www.zooplus.dk/
http://www.zooplus.de/
http://www.maxizoo.dk/
http://www.zooplus.dk/shop/kat/kattefoder_toerfoder/applaws
http://www.zooplus.dk/
http://www.zooplus.de/
http://www.zooplus.dk/shop/kat/kattefoder_toerfoder/porta_21/finest/182084
http://www.zooplus.dk/
http://www.zooplus.de/
http://www.maxizoo.dk/kat/kattemad/maerker/kingsmoor.html
http://www.maxizoo.dk/


Vådfoder kornfrit:    (Ctrl + klik for at følge link til forhandlers side)  

 

Navn på produkt: Forhandler(e): Info: 
Lux/ Topic   
 
50-60% kødindhold 

Aldi supermarkeder Der findes flere smagsvarianter, 
samt forpakningsstørrelser at 
vælge imellem. 
 
 
 

Animonda Carny adult  
 
65% kødindhold 

 
Animonda Carny kitten 
 
65% kødindhold 

 

Animonda vom Feinsten adult 
 
60-65% kødindhold 

Zooplus.dk 
Zooplus.de 

Der findes flere smagsvarianter, 
samt forpakningsstørrelser at 
vælge imellem. 
 
 
 
Obs! Det er ikke alle Animonda 
produkter der har en høj 
kødprocent. Vi anbefaler kun 
Animondas kornfri varianter med 
mindst 60% kødindhold. 

Catz Finefood 
 
Op til 70% kødindhold 

Zooplus.dk 
Zooplus.de 

Der findes flere smagsvarianter, 
samt forpakningsstørrelser at 
vælge imellem. 
 
OBS! Det er KUN varianterne med 
kalv, vildt og fjerkræ vi 
anbefaler, da de øvrige varianter 
kun har 45-50% i kødindhold. 

Applaws 
 
75% kødindhold 

Zooplus.dk 
Zooplus.de 

Der findes flere smagsvarianter, 
samt forpakningsstørrelser at 
vælge imellem. 
 

Bozita 
 
Op til 93% kødindhold 

Zooplus.dk 
Zooplus.de 

Der findes flere smagsvarianter, 
samt forpakningsstørrelser at 
vælge imellem. 
 
OBS! Det kun er nogle af Bozita 
produkterne der er  
kornfri (getreidefreie)! 

Feringa 
 
70% kødindhold 

Zooplus.dk 
Zooplus.de 

Der findes flere smagsvarianter, 
samt forpakningsstørrelser at 
vælge imellem. 
 

Cosma Nature  
 
75% kødindhold 

Zooplus.dk 
Zooplus.de 

Der findes flere smagsvarianter, 
samt forpakningsstørrelser at 
vælge imellem. 
 
OBS! Det er kun Cosma Nature 
varianterne vi anbefaler, da de 
øvrige Cosma-produkter kun har 
under 50% i kødindhold. 

 
Vær opmærksom på, at man ved at sammenligne priser på den danske og tyske Zooplus-side, ofte kan opnå besparelser, ved f.eks. kampagner og særlige 

tilbud på et givent produkt. Dog skal man huske at beregne eventulle fragtomkostninger med ind. OBS! kornfri = grain free/ getreidefreie.                                                              
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http://www.zooplus.dk/shop/kat/kattefoder_vaadfoder/rafine_carny/carny_koed/182307
http://www.zooplus.dk/shop/kat/kattefoder_vaadfoder/rafine_carny/carny_kitten/541190
http://www.zooplus.dk/shop/kat/kattefoder_vaadfoder/animonda_vom_feinsten/bakke/281975
http://www.zooplus.dk/
http://www.zooplus.de/
http://www.zooplus.dk/shop/kat/kattefoder_vaadfoder/catz_finefood
http://www.zooplus.dk/
http://www.zooplus.de/
http://www.zooplus.dk/shop/kat/kattefoder_vaadfoder/applaws
http://www.zooplus.dk/
http://www.zooplus.de/
http://www.zooplus.dk/shop/kat/kattefoder_vaadfoder/bozita/tetra/300378
http://www.zooplus.dk/
http://www.zooplus.de/
http://www.zooplus.dk/shop/kat/kattefoder_vaadfoder/feringa
http://www.zooplus.dk/
http://www.zooplus.de/
http://www.zooplus.dk/shop/kat/kattefoder_vaadfoder/cosma_nature
http://www.zooplus.dk/
http://www.zooplus.de/


Forbudt for katte!: 

 

- Tun, torskerogn og andre fisk der er konserverede (på dåse), da de indeholder tungmetaller (kviksølv) som 
stammer fra forurening i havet, og der ud over indeholder de også store mængder af salt, som kan påvirke 
kattens nyrefunktion. Dette gælder også rejer. 

 
- Mejeriprodukter (de fleste) indeholder laktose, og rigtig mange katte kan ikke tåle dette, da det giver en 

reaktion i tarmen, så den ikke kan absorbere væsken, og dette forårsager derfor diarré, som kan resultere i 
livsfarligt væsketab hos katten. 

-  
- Natskyggefamilien er en planteart, der er giftig for katte, og grøntsager og frugter der hører under denne art 

er: Rå tomater, rå kartofler, aubergine og peberfrugt. Disse ting kan give katten alvorlige mave/tarm problemer 
ved indtagelse. 

 
- Løgfamilien er en planteart, der er giftig for katte og under denne art hører: Løg, hvidløg, porrer, asparges, 

purløg, forårsløg. 

 
- Chokolade indeholder stoffet theobromin, som katte nedbryder meget langsomt i deres system, og det kan give 

forgiftning hos katten. Theobromin virker vanddrivende, så det kan resultere i dehydrering.                                                 
Jo højere kakaoindhold i procent, der er i chokoladen, jo større forgiftningsrisiko.  
20 gram mørk chokolade, kan faktisk resultere i dødelig forgiftning hos en kat. 

 
- Nødder er giftige for katte, og kan forårsage opkastning, lammelser, påvirket balanceevne og nyresvigt, som 

kan føre til dødsfald. 

 
- Rosiner og vindruer kan forårsage alvorlige nyreproblemer. Der skal ikke mange vindruer eller rosiner til, før 

katten bliver forgiftet. 

 
- Avocado er meget giftigt for katte, da det indeholder stoffet persin, som kan skade hjerte, lunger og væv. 

 
- Koffein påvirker ved indtagelse, kattens centralnervesystem og hjerte. Forgiftning af koffein, kan give katten 

uro, rastløshed, hjerteproblemer og i yderste konsekvens dødsfald. 
 

- Slik og sukkerholdige sager samt sødemidler er også forbudte sager for katte, da de påvirker kattens 
glucosebalance (blodsukker) og det kan være livsfarligt for katten. 
 

- Krydderier kan indeholde ting som kan være giftige for katte at indtage. Giv aldrig din kat forarbejdet mad 
(rester fra middagsbordet) da det kan indeholde krydderier. Menneskemad er generelt ikke beregnet til 
katteføde! 
 

- Svampe kan indeholde ting der er giftige for katte. Nogle svampetyper kan være direkte dødelige for katten at 
indtage. 
 

- Alkohol er meget farligt for katte, da et forholdsvist lavt indtag kan forårsage lever- og hjerneskader. 
 

- Medicin beregnet til mennesker må ALDRIG gives til katte!                                                                                                        
Der må KUN gives medicin til katte, som specifikt er ordineret og udskrevet af en dyrlæge, til den pågældende 
kat som det handler om.  
Vær opmærksom på, at nogle loppemidler beregnet til hunde, heller IKKE må gives til katte, da den doserede 
mængde, kan forårsage forgiftning hos katten, og i yderste konsekvens dødsfald. 
 

 

Ved spørgsmål omkring fodring, kontakt foreningens plejeansvarlige Rikke S: Jensen på tlf. 20 68 46 68. 
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