Zdroje masa jako první suroviny
Co dělá Nutram mimořádným?
Všechna krmiva Nutram pro kočky a psy mají maso jako svou prvotní
surovinu. Naše produkty jsou navrženy s vysoce kvalitními zdroji masa ke
zlepšení chuti, pro vysokou stravitelnost a stálý přísun nezbytných
aminokyselin. Produkty z masa dodávají krmivu vysoce stravitelné živiny,
na rozdíl od zdrojů rostlinných bílkovin, které obsahují více vlákniny a jsou
proto méně stravitelné. Vyšší stravitelnost krmiv Nutram umožňuje lepší
využití krmiva. V důsledku toho platíte méně a máte jistotu, že s každým
krmením poskytujete kompletní potřebnou hodnotu.

Proč je výhoda krmit bílkovinami z masa jako prvotní surovinou?
Vědci prokázali, že psi ve svém krmivu potřebují deset a kočky dokonce
jedenáct nezbytných aminokyselin*, které si sami v dostatečném, denně
potřebném množství neumí vytvořit. Maso je vyváženým zdrojem
aminokyselin, který zajišťuje, že vaše zvíře dostane všechny nezbytné
aminokyseliny, které ke správné výživě potřebuje. Obilí je také zdrojem
aminokyselin, ačkoliv nemusí obsahovat všechny potřebné. Přísun
dostatečného množství aminokyselin ze stravy je velmi důležitý pro chod
životně důležitých funkcí, ale typ přijímaných aminokyselin je stejně tak
důležitý.

Co je aminokyselina?
Aminokyseliny jsou stavebními kameny pro syntézu bílkovin. I když k
doplnění stravy mohou být použity produkty z čistých aminokyselin (např.
izolovaných ze sóji), bílkoviny z masa a zeleniny jsou přirozeně se
vyskytujícími zdroji aminokyselin. Vědci dělí aminokyseliny do dvou skupin:


ESENCIÁLNÍ - nepostradatelné, nezbytné - jsou potřebné k tvorbě
mnoha bílkovin v těle, ale zvířata si je sama neumí vyrobit.
 POSTRADATELNÉ - jsou také potřebné, ale zvíře si je umí přirozeně
vyrobit samo.
Bílkoviny z masa obsahují vynikající poměr nezbytných a postradatelných
aminokyselin.
*Nezbytné - esenciální aminokyseliny pro zvířata: argin, lysine, histidine,
leucine, isoleucin, threonin, methionin, fenylanin, valin, tryptofan (pro
kočky i psy) a taurin (pouze pro kočky).

Maso je kompletním
zdrojem bílkovin
Na rozdíl od rostlinných bílkovin
(zelenina, plody, obilí) jsou bílkoviny
z masa kompletním zdrojem, což
znamená, že obsahují směs všech
nezbytných aminokyselin, které zvíře
potřebuje.

