
Książkę dedykuję wszystkim kocim Opiekunom, 
którzy każdego dnia podejmują wysiłek, 

aby opiekować się tymi cudownymi zwierzętami 
najlepiej jak to możliwe.
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WSTĘP

Kot to tygrys, który je nam z ręki.
Przysłowie chińskie

Cześć!
Cieszę się, że znowu się spotykamy. Ciekawa jestem, czy czy-
taliście już moją książkę Nie dla psa (i kota) kiełbasa, czyli 
jak zdrowo karmić swojego zwierzaka, która jest wygodnym 
wstępem do zrozumienia idei zdrowego żywienia zarówno 
psów jak i kotów. Jeśli nie to lektura tej pozycji może ułatwić 
zrozumienie tej książki.

Musicie wiedzieć, że kocham koty. To właśnie dzięki 
nim zostałam zoodietetykiem, behawiorystą i technikiem 
weterynarii. Uwielbiam w kotach absolutnie wszystko (no 
może poza kłaczkami w herbacie, ale można się przyzwy-
czaić). Sposób bycia, różnorodne charaktery, ich subtelną 
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komunikację i majestatyczny wygląd. Chciałabym, aby wie-
dza na temat tych wspaniałych zwierząt była powszechnie 
dostępna dla każdego, kto chce być (lub już jest) ich opieku-
nem. Szczególnie, że obecnie nadal więcej informacji, ksią-
żek, badań naukowych jest o psach! O kotach jest niepo-
równywalnie mniej. Wynika to zapewne z faktu, że nadal 
traktowane są jako istoty mniej zależne od człowieka. Nie-
stety wiąże się to z tym, że nadal krąży wiele mitów dotyczą-
cych ich funkcjonowania i życia, a koty wbrew obiegowej 
opinii, nie są wcale tajemniczymi i niezbadanym istotami. 
Są to zwierzęta, które bardzo potrzebują człowieka i jego 
opieki oraz prawidłowego żywienia! Nie powinny biegać 
samopas, tak samo jak i psy! Jednak w przypadku kotów 
jest to tłumaczone ich rzekomą potrzebą wolności. Świad-
czy to jedynie o niezrozumieniu tego gatunku i jego potrzeb, 
jednakże ten wątek zostawimy sobie na inną książkę. Pole-
cam jednak głęboko zastanowić się nad bezpieczeństwem 
swojego pupila i stworzeniem mu w domu na tyle atrakcyj-
nego środowiska, że nie będzie poczucia, że czegokolwiek 
mu brakuje. W tej książce zajmiemy się uzbrojeniem was 
w wiedzę, która pozwoli wam dobrze żywić waszego kota - 
wbrew nachalnym reklamom, wbrew poradom innych osób. 
Będziecie mogli sami szykować zdrowe posiłki dla wa-
szych futrzaków. Pamiętajcie jednak, że opisana w książce 
dieta przeznaczona jest wyłącznie dla zdrowych kotów. 
Jeśli kot choruje  – należy zasięgnąć porady specjalisty. 

Logika podpowiada nam, czego potrzebują koty do 
jedzenia, aby były zdrowe i wcale nie są to suche karmy, 
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których pełno w sklepach. Myśląc o kotach, wyobrażamy 
sobie ich przysmaki: myszki i  ryby, prawda? Pracując ze 
zwierzętami, obserwuję, jak wielki wpływ ma żywienie 
na ich zdrowie oraz zachowanie. Moi klienci (bo ludzie to 
klienci, a pacjentami są zwierzęta 😉) często skarżą mi się, 
że odradza im się przygotowywanie posiłków dla kotów, 
ponieważ jest to rzekomo zbyt trudne zadanie i niemożliwe 
jest prawidłowe zbilansowanie diety w warunkach domo-
wych. Od razu sprostuję: to nieprawda. Możecie samodziel-
nie przygotowywać posiłki w  domu, które będą zdrowe 
i zbilansowane. Sama od wielu lat karmię swoje koty dietą 
BARF, o której również będzie w tej książce. Nie obawiaj-
cie się, nie musicie karmić na surowo, możecie stosować 
gotowaną dietę. Nie musicie używać słów BARF, RAW, 
dieta surowa czy whole prey, ale powinniście wiedzieć, co 
to jest  – po to, aby świadomie wybierać i decydować, jak 
chcecie żywić. Lepiej mieć świadomy wybór niż go nie  
mieć, prawda?

U kotów ważnym zagadnieniem, nad którym się pochy-
limy w tej książce, jest także zmiana diety i nauka prawidło-
wych nawyków żywieniowych. Jako ciekawostkę dodam, że 
robiąc research do psiej wersji książki o zbilansowanej diecie, 
znalazłam dziesiątki pozycji mówiących o tym jak przygo-
towywać samodzielnie posiłki dla psa. Koci rynek pod tym 
względem jest naprawdę ubogi! Może to i lepiej, bo to co jest 
w tych nielicznych pozycjach jest albo niezbilansowane albo 
ma też szkodliwe elementy typu makaron czy ryż (cieka-
wostka: według nowych badań ryż jest najczęstszym kocim 
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alergenem)*. Najdziwaczniejsza była książka z  posiłkami 
dla ludzi w wersji kociej. Pomidorówka dla opiekuna i dla 
kota? Czemu nie! To naprawdę straszne, że takie propozycje 
istnieją. Uporządkujmy więc kocie posiłki w prosty i przy-
jemny sposób, ponieważ żywienie pupila powinno sprawiać 
frajdę - zarówno kotu, jak i jego opiekunowi.

Z moich obserwacji wynika, że jeśli chociaż okazjonal-
nie włączycie do kociego menu świeże, zbilansowane po-
siłki z dobrych jakościowo produktów, to kocie zdrowie na 
tym zyska. Dlatego nawet jeśli nie jesteście w stanie całko-
wicie przejść na przygotowywane samodzielnie posiłki, to 
spróbujcie chociaż kilka posiłków w tygodniu przygotować 
zgodnie z zebranymi tutaj przepisami i wskazówkami. Ży-
wienie ma znaczenie i tę „oczywistą oczywistość” obserwuję 
każdego dnia w swoim gabinecie w lecznicy.

Do prac nad tą książką zaprosiłam lekarz weteryna-
rii Aleksandrę Szubę, która również zajmuje się dietetyką. 
Razem działamy w Fundacji Surowe Kotki i Psy, promując 
zdrowe żywienie zarówno psów, jak i kotów. 

Cześć, nazywam się Aleksandra Szuba i jestem lekarzem 
weterynarii. W swojej pracy zajmuję się głownie psami 
i kotami w aspekcie internistycznym, dermatologicznym, 
endokrynologicznym i dietetycznym. Trafiają do mnie pa- 
cjenci z różnymi problemami, ale bardzo często omawianym 

 *  Z badaniami na ten temat możecie zapoznać się w artykule Diagno-
sis of Feline Food Sensitivity and Intolerance Using Saliva: 1000 Cases 
na stronie https://www.mdpi.com (dostęp: 27.06.2021)



tematem, zarówno przy wizytach profilaktycznych, jak 
i związanych z różnymi problemami, jest dieta. 
Kocia dieta, dużo częściej niż psia, uważana jest za nie-
możliwą do zmiany. Zastawiacie się pewnie, co to zna-
czy? Bardzo często opiekunowie kotów widzą bardzo duży 
problem w zmianie przyzwyczajeń żywieniowych kota ze 
względu na to, że kot odmawia jedzenia nowych produktów.  
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Niestety, kocie diety również często odbiegają od tego, co 
zdrowe, ale w obawie przed strajkiem głodowym opiekun 
(często świadomy, że to nie jest dobre) boi się próbować. 
Bardzo dużym problem jest brak świadomości opiekunów 
w zakresie produktów szkodliwych dla kotów, a powszech-
nie spotykanych w domu  – przede wszystkim roślin do-
niczkowych, elementów ludzkiej diety, a nawet zabawek 
dzieci i przyborów szkolnych. Mylnie zakładamy, że prze-
cież kot tego nie zje, a czasami nie trzeba dużo  – skub-
nięty listek, polizana farba, proszek, zjedzona gumka do 
gumowania  – i problem gotowy. Często bardzo, bardzo 
poważny. Czemu omawiamy to tutaj? Z mojej perspek-
tywy koty cierpiące na zaburzenia związane z  niepra-
widłowym łaknieniem mogą je przenosić na niejadalne 
przedmioty. Zachęcane do jedzenia z talerza często same 
zjadają z niego posiłki. Warto pochylając się nad dietą, za-
stanowić się nad zmianą przyzwyczajeń wpływających na 
bezpieczeństwo naszych futrzastych przyjaciół, szczegól-
nie że będąc bardzo zwinnymi, koty mają dostęp do znacz-
nie większej powierzchni niż psy. Ich „działania destruk-
cyjne” potrafią być sprytnie maskowane  – pies często zrobi 
niesamowitą rozróbę i wiemy, że eksplorował przestrzeń, 
której nie powinien, a kot? Kot cichutko coś weźmie, nie 
będzie tupać pazurami, będzie skuteczny, cichy, zwinny  – 
taka jest jego natura. A opiekun będzie zachodzić w głowę, 
co się stało. Przykłady? Cała gama  – zjedzone resztki obia-
dowe, najlepiej prosto z  talerza, w  tym kości, ości, wę-
dzone sery, oliwki, przyprawy, śmieci wyciągnięte z worka, 
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zaskakująco często nitki z rolad, siatki i mnóstwo innych 
produktów absolutnie niejadalnych, ale dostępnych  – 
w zasadzie większość elementów mieszkania. Oczywiście, 
kot kotu nierówny, nie każdy tak ma. Ba! Często dwa koty 
pod jednym dachem różnią się od siebie jak dzień i noc. 
Wracając do kwestii dietetycznych  – poza nakreśleniem 
zasad i zakresu zdrowej diety będziemy także ostrzegać 
przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z  po-
zwolenia kotu na jedzenie na co ma ochotę  – tak, to bardzo 
często przedstawiany przez opiekunów argument: „prze-
cież kot nie zje tego, co niezdrowe”. Owszem, zje, bardzo 
często i ku zaskoczeniu opiekuna. Często nawet pojedyn-
cze incydenty mogą skończyć się dłuższym leczeniem ze 
względu na powagę problemu lub choroby już występujące. 
Do grup specjalnego ryzyka zalicza się koty z alergiami, 
szczególnie pokarmowymi, oraz chorujące przewlekle na 
choroby nerek i przewodu pokarmowego (przewlekłe za-
palenia trzustki, przewlekłe zapalenia jelit, zaparcia)  – dla 
nich jeden niewłaściwy posiłek może się skończyć silnym 
zaostrzeniem. U zdrowego kota silne zatrucie może z ko-
lei doprowadzić do rozwoju tych schorzeń  – także jednym 
niewłaściwym posiłkiem lub możliwością spożycia czegoś, 
czego nie powinien.
Jako ostrzeżenie przytoczę jeden z bardzo częstych przy-
padków: koty zjadające nitki z rolady. Mięsna nitka jest 
dla nich wybitnie atrakcyjna  – i problem gotowy. Nitki 
w przewodzie pokarmowym bardzo często wymagają in-
terwencji chirurgicznej i operacji jelit. Mogą doprowadzić 



16

do zapalenia przewodu pokarmowego i trzustki, koniecz-
ności usunięcia fragmentów jelita, a w konsekwencji do 
przewlekłych, dożywotnich problemów z przewodem po-
karmowym. Brzmi strasznie? Wielu opiekunów nie zdaje 
sobie sprawy z tego, jak dużo elementów z najbliższego 
otoczenia może kotu zaszkodzić. Osobnym tematem są 
zagrożenia dla kotów wychodzących  – wszystko, o czym 
pisałam wyżej, zagraża im w skali dużo większej, a do 
tego nie mamy możliwości kontrolowania miejsc, w któ-
rych kot bywa. Pomyślcie o trutkach na myszy, nornicach, 
mrówkach, nawozach, odpadkach, dzikiej zwierzynie...

Ja dodam do tego, że kot to nie mały pies, to nie jest 
też ludzki niemowlak. Kot to kot i ma jeść to, co dobre dla 
kota! Jakość produktów dla kotów ma być taka jak dla lu-
dzi, ale kompozycja menu musi być dostosowana do potrzeb 
zwierząt. 

Wspiera nas również reszta ekipy Surowych Kotków 
i Psów, dla której każde psie i kocie życie jest bardzo ważne. 
Znajdziecie nas na stronie www.surowekotki.pl, a przede 
wszystkim na grupie na Facebooku i na Instagramie o tej 
nazwie. Wasza przygoda z kocim żywieniem nie powinna 
zakończyć się na tej książce - powinna się tutaj zacząć! Ser-
decznie zapraszamy was do budowania naszej małej spo-
łeczności skupionej wokół prawidłowej opieki nad zwierzę-
tami. Dobrym duchem tej książki jest moja przyjaciółka 
Katarzyna Towalewska, którą możecie znać nie tylko z ekipy 
Surowych Kotków i Psów, ale też z jej profilu „Kot Czarek 
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o dietetyce”. To ona mówiła mi: „Pisz! Dasz radę! Trzeba to 
zrobić dla wszystkich kotów!”

Jak to wszystko będzie wyglądać? Wykorzystamy skład-
niki ogólnodostępne, takie, które każdy z może z łatwością 
kupić: mięso, podroby, jajka. Menu zdrowego kota nie wy-
maga dodatku warzyw, ale w kilku przepisach je umieściłam, 
aby były opcją dla zwierząt z tendencją do zakłaczania się. 

Nie musicie zdobywać dla kota mięsa ze strusia, lamy 
czy muflona albo wymyślnych podrobów. To mogłoby być 
zniechęcające (oraz znacząco podnoszące koszty żywienia), 
a kotu wcale do szczęścia potrzebne nie jest. Ostatnio była 
u mnie klientka, której ktoś ułożył przepis dla kota na bazie 
polędwicy wołowej. Przyszła, ponieważ przerastały ją koszty 
żywienia polędwicą i chciała przejść na karmy komercyjne. 
I zrobiliśmy przepisy z tańszych mięs  – równie albo i nawet 
bardziej wartościowych dla kota!

Jeśli chcecie samodzielnie przygotowywać posiłki, to mu-
sicie pamiętać, że suplementacja jest elementem obowiązko-
wym, a nie sugerowanym. Bez odpowiedniego zbilansowa-
nia substancji odżywczych nie wolno karmić zwierzęcia. To 
prosta droga do rozwoju chorób. Niedbałość chociażby o do-
datek wapnia, może skończyć się u kota chorobą nerek! A to 
tylko jeden przykład. Żywienie ma ogromne znaczenie i błędy 
też kosztują. To prawda, że nie każde zwierzę nieprawidłowo 
żywione zachoruje, ale po co w ogóle podejmować ryzyko?

Suplementy stanowią istotny element kociej diety i nie 
wolno wam ich pomijać. Nie chcecie aż tak się angażować? 
To przygotowanie kocich posiłków w domu nie będzie waszą 
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drogą. Dobre karmy komercyjne też będą prawidłowym 
rozwiązaniem i skorzystajcie wtedy z niego. 

W książce zajmiemy się też samym procesem przygoto-
wywania kociego pożywienia oraz potrzebnymi do tego na-
rzędziami. Noże, wagi  – kuchenna i jubilerska, pojemniki 
do przechowywania, opcjonalnie maszynka do mielenia 
mięsa. To wszystko znacząco skraca czas, jaki trzeba po-
święcić na przygotowywanie kociego pokarmu. Czy wiecie, 
jak potem przechowywać przygotowane jedzenie? Jakie ma-
cie możliwości? Ile macie miejsca w zamrażarce? Tym także 
się zajmiemy. 

Lek. wet. Aleksandra Szuba podzieli się swoją specjali-
styczną wiedzą i doświadczeniem nie tylko jako lekarz we-
terynarii, ale i dietetyk. Jej rady znajdziecie w częściach za-
tytułowanych Okiem lekarza weterynarii oraz w niektórych 
rozdziałach tej książki. 

Pamiętajmy, że do żywienia zwierząt trzeba podchodzić 
odpowiedzialnie. Koty w swoim menu potrzebują tkanek 
pochodzenia zwierzęcego - mięsa i podrobów, a warzywa 
i owoce są dla nich zbędne. Czasem dodajemy tylko nie-
wielkie ilości warzyw, aby pomóc kotom radzić sobie z ku-
lami włosowymi, zaparciami bądź w przypadku niektórych 
chorób.

Prawdopodobnie w przyszłości będzie nam łatwiej z ży-
wieniem kotów mięsną dietą - gdy pojawi się w  naszym 
kraju „mięso z laboratorium” (czyli mięso pochodzące nie 
z zabitego zwierzęcia, a z hodowanych w laboratorium tka-
nek) i stanie się powszechnie dostępne także pod względem 



cenowym. Zanim jednak się to wydarzy, starajmy się dbać 
o środowisko. W duchu zero albo less waste. Kupiliście całą 
tuszkę, a dla kota zużyjecie tylko mięso? Na pozostałościach 
możecie ugotować aromatyczny bulion. Takie podpowiedzi 
znajdziecie w Poradach zero waste!

Na zachętę dodam, że żywienie kota dietą przygotowy-
waną samodzielnie jest zazwyczaj tańsze niż korzystanie 
z dobrych jakościowo karm mokrych.

Życzę wam miłej lektury i zapraszam do kuchni. Wasz 
kot na pewno wam podziękuje!
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W kocie, który chce śniadanie, nie ma wyłącznika. 
John Steinbeck

Ta książka jest dla każdego kociego opiekuna, który chce 
albo już przygotowuje samodzielnie posiłki dla swojego 
zwierzęcia. To pozycja też dla tych, którzy chcą uporządko-
wać swoją wiedzę. Warto robić to w sposób właściwy, warto 
znać sztuczki, jak można uprościć sobie pracę. 

Ta książka powstała dla nich, aby nie musieli się już za-
stanawiać, czy przygotowane kocie jedzenie jest prawidłowe. 
Wielu opiekunów bezrefleksyjnie podchodzi do żywienia 
swoich zwierząt, myśląc, że podanie kawałka surowego 
mięsa, wątróbki w dużej ilości i jakiegoś twarożku będzie 
odpowiednim żywieniem. Nie będzie, to nieprawidłowe 
i może być szkodliwe dla zwierzęcia. 

Książka ta jednak wymaga od was uważności oraz ob-
serwacji swojego kota. Nie ma dwóch takich samych orga-
nizmów. Nie istnieje uniwersalna karma. Dlatego nie ma 
jednego idealnego rozwiązaniem dla każdego kota, nie 
ma również jednego modelu żywienia i jednego przepisu 


