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THE JAGUAR
Til hvem?
Det vigtigste for ESSENTIAL FOODS og vores måltider er, at de 
skal være med til at forbedre og forlænge din kats liv. ESSENTI-
AL the JAGUAR er et helt særligt kornfrit måltid til katte af alle 
racer og størrelser. Vi har givet los og sammensat et måltid, der 
ikke bare skaber begejstring, men også lægger sig meget tæt 
op ad, hvad din kat ville have spist i naturen. Hands down det 
mest velsmagende måltid til katte nogensinde tilberedt. Med 
over 95% af vores Gressingham ænder, regionale Ross & Cobb 
kyllinger, skotske laks, regnbueørred og masser af ernæringsri-
ge friske æg er vi ikke i tvivl - det her er det ULTIMATIVE måltid!  

BOF - En sensation indenfor ernæring
Behavioral Optimizing Foods (BOF) er princippet, der hylder de 
mange fordele ved at holde blodsukkeret stabilt hele døgnet. Vi 
i ESSENTIAL FOODS, har opnået dette med vores livsændrende 
og testvindende måltider der sikrer stabiliteten af blodsukker-
niveauet. Vores høje indhold af friske proteinkilder og den lave 
tilberedningstemperatur betyder exceptionel høj ernærings-
værdi sammenlignet med andre brands. Resultatet der opnås 
med BOF er ganske enestående. 

Fremhævede ingredienser
And - Vores ænder er fra Gressingham Duck, hvilket også er nav-
net på anderacen.
 Kylling - Vores Ross & Cobb kyllinger er altid regionale fra Stor-
britannien.
Laks - Vores laks er opdrættede skotske atlanterhavslaks, som 
er en enestående kilde til omega 3. I ESSENTIALS er alle tre kil-
der til omega inkluderet: ALA, DHA og EPA.
Ørred - Vores regnbueørreder er fanget i floden Avon omkring 
Salisbury, England.
Friske æg - Vores friske æg er en god kilde til protein, essentiel-
le aminosyrer og til næringsstofferne lutein og choline (b-vita-
min) 

Produktbeskrivelse
Frisk & tørret kylling & and, laks, ørred & æg +95,0%
   Heraf frisk +55,0%
Grønsager, frø, urter, bær frugt, 
vitaminer & mineraler 20,0%  
(Procenterne af ingredienserne er mere end 100%,  
da vi bruger mere end 10kg råvarer til at tilberede  
10kg af det færdige måltid)  
Protein 40,0%
Fedt 17,0%
   Heraf Omega-3 1,1%
   Heraf Omega-6 4,5%
Mineraler 9,0%
Vand 7,0%
Fiber 3,5%

Kalcium 1,5%
Fosfor 1,2%
Glukosamin 0,09%
Kondroitin 0,07% 
Kcal/Kg  3920

Opskriften
Frisk kylling og and, tørret kylling og and, frisk laks og ørred, 
kartoffel, friske hele æg, sød kartoffel, ærter, frisk kyllingele-
ver, kyllingefedt, hørfrø, leverfond, lucernespirer, ærtefibre, 
lakseolie, vitaminer, mineraler, tranebær, acai, blåbær, morbær, 
æble, tomat, appelsin, pære, gulerod, spinat, blomkål, tang, mor-
genfrue, ginseng, grøn te, ingefær, probiotisk tilskud.

Tilberedningstemperatur
90 grader celsius.

Tilsætningsstoffer pr. kg
Tilsætningsstoffer pr kg: Vitamin A 26.000IU/kg, Vitamin D3 
(cholecalciferol) 1600 IU/kg, Vitamin E 600 IU. Provitaminer 
pr kg: Taurin 2,000mg, L-carnitin 105mg. Spormineraler: Zink 
(Zinc Chelate Acid Hydrate) 90mg/kg, Jern (Iron (II) Chelate of 
Amino Acids hydrate) 65mg, Mangan (Manganese Chelate of 
Amono Acids Hydrate) 25mg, Kobber (Copper (II) Chelate of Ami-
no Acids hydrate) 7,6mg, Jod (Calcium Iodate Anhydrous/Potas-
sium Iodide) 0,73mg. Aminosyrer: DL-Methionine 2.000 mg. 
Tarmstabilisatorer:  Enterococcus faecium DSM 10663/ NCIMB 
10415 1,000,000,000 cfu. Med naturligt konserveringsmiddel 
(rosmarin) og naturlige antioxidanter.

Holdbarhed
Dato, tidspunkt & unikt fremstillingsnummer fremgår på po-
sen.

Anbefalet opbevaring
Bør altid opbevares et køligt sted (5-18 grader), tørt, ikke i direk-
te sollys og i en lufttæt beholder, originalposen er fin - så sma-
ger sidste måltid i posen lige så godt som det første.

Pose og kroketstørrelse
The JAGUAR fås i 1,5 kg, 3 kg og 12 kg poser. Kroketstørrelsen er 
den samme.
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All chickens are cage free
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Probiotika

Salisbury Regnbueørred Vitaminer & MineralerTomater

DAGLIG VEJLEDENDE PORTIONSMÆNGDE KATTE

< 2,5kg2 ,5-3,5kg 3,5-5kg5 -6,5kg 6,5-8kg8 -10kg

30-40 g4 0-50 g 50-55 g 55-60 g 65-70 g 70-80 g

Body weight


