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Klientu bezmaksas tālrunis 80000060

Garšīga barība ar gardu lasi
 Pilnvērtīga barība pieaugušiem kaķiem 
 Teicami sabalansēta sastāva barība kaķiem. Satur visas nepieciešamās 

 barības vielas saskaņā ar stingrajām JOSERA kvalitātes prasībām.
 Piemērota gan iekštelpās, gan ārā dzīvojošiem kaķiem
 Nesatur mākslīgās krāsvielas, aromātvielas un konservantus 
 Nesatur soju, cukuru un piena produktus

Iepakojums:
4 kg, 10 kg

Classic – Pilnvērtīga barība pieaugušiem kaķiem. 
Izejvielas: labības graudu produkti; gaļa un dzīvnieku 
izcelsmes blakusprodukti; eļļas un tauki; augu izcelsmes 
blakusprodukti; zivis un to blakusprodukti (laša gaļas  
milti 4,0 %); minerālvielas.

 24 h

2-3 kg 40-55 g

3-4 kg 55-80 g

4-5 kg 70-90 g

5-7 kg 80-120 g

JosiCat 
Beef

JosiCat 
Poultry

JosiCat 
Duck & 

Fish
Classic

Analītiskie komponenti: 

Kopproteīns % 27.5 28.0 27.0 29.5

Kopeļļas  un tauki % 9.0 9.0 9.0 13.5

Kopšķiedra % 2.6 2.6 2.7 2.4

Koppelni % 7.6 6.7 8.0 7.1

Kalcijs % 1.55 1.10 1.65 1.35

Fosfors % 1.10 0.85 1.15 1.00
Maiņas enerģija MJ/kg 14.6 14.7 14.5 15.6

Maiņas enerģija kcal/kg 3488 3519 3475 3733

JosiCat 
Beef

JosiCat 
Poultry

JosiCat 
Duck & 

Fish
Classic

Uzturfizioloģiskās piedevas 1 kg: 

Vitamīns A SV 15000 15000 15000 18000

Vitamīns D3 SV 1500 1500 1500 1800

Vitamīns E mg 100 100 100 200

Vitamīns B1 mg 10 10 10 15

Vitamīns B2 mg 15 15 15 20

Vitamīns B6 mg 15 15 15 20

Vitamīns B12 µg 90 90 150 100

Pantotēnskābe mg 40 40 40 50

Niacīns mg 70 70 70 90

Folijskābe mg 4 4 4 5

Biotīns µg 280 250 250 340

Taurīns mg 1000 1000 1000 1000

Dzelzs (dzelzs sulfāts, monohidrāts) mg 135 135 135 200

Cinks (cinka glicīna helāta hidrāts) mg 120 120 120 160

Mangāns (mangāna (II) oksīds) mg 12 12 12 16

Varš (vara  glicīna helāta hidrāts) mg 16 16 16 20

Jods (kalcija jodāts) mg 1.50 1.50 1.50 2.00

Selēns (nātrija selenīts) mg 0.20 0.20 0.20 0.25

MĒS KATEGORISKI  
NEIZMANTOJAM:

 laboratorijas dzīvniekus mūsu 
 produktu radīšanā un izpētē

 cukuru un piena produktus
 mākslīgās aromātvielas

PREMIUM QUALITY                          MADE IN GERMANY

Nesatur mākslīgās krāsvielas, aromātvielas un konservantus 

GB
 –

 A

MĒS NEIZMANTOJAM 
ARĪ:

 soju
 mākslīgās krāsvielas un  

 konservantus
 ģenētiski modificētas izejvielas 



Garšīgas kroketes ar gardu liellopa gaļu
 Pilnvērtīga barība pieaugušiem kaķiem 
 Gardas kroketes ar kārdinošu liellopa gaļas garšu
 Piemērota gan iekštelpās, gan ārā dzīvojošiem kaķiem
 Nesatur mākslīgās krāsvielas, aromātvielas un konservantus 
 Nesatur soju, cukuru un piena produktus

Iepakojums:
4 kg, 10 kg, 18 kg

JosiCat Beef – Pilnvērtīga barība pieaugušiem kaķiem.
Izejvielas: labības graudu produkti; gaļa un dzīvnieku izcelsmes 
blakusprodukti (liellopu gaļa 4 %); eļļas un tauki; augu izcelsmes 
blakusprodukti; minerālvielas. 

 24 h

2-3 kg 45-65 g

3-4 kg 60-85 g

4-5 kg 75-95 g

5-7 kg 85-130 g

Garšīgas kroketes ar maigu mājputnu gaļu
 Pilnvērtīga barība pieaugušiem kaķiem 
 Garšīga barība kaķiem, ar gardu mājputnu gaļu
 Piemērota gan iekštelpās, gan ārā dzīvojošiem kaķiem
 Nesatur mākslīgās krāsvielas, aromātvielas un konservantus 
 Nesatur soju, cukuru un piena produktus

Iepakojums:
10 kg, 18 kg

JosiCat Poultry – Pilnvērtīga barība pieaugušiem kaķiem.
Izejvielas: labības graudu produkti; gaļa un dzīvnieku  
izcelsmes blakusprodukti (mājputnu gaļas milti 20,0 %); augu 
izcelsmes blakusprodukti; eļļas un tauki; zivis un to blakuspro-
dukti;  minerālvielas. 

 24 h

2-3 kg 45-65 g

3-4 kg 60-85 g

4-5 kg 75-95 g

5-7 kg 85-130 g

Garšīgas kroketes ar pīles gaļu un zivi
 Pilnvērtīga barība pieaugušiem kaķiem 
 Teicama barība ar lielisku pīles un zivs garšu
 Piemērota gan iekštelpās, gan ārā dzīvojošiem kaķiem
 Nesatur mākslīgās krāsvielas, aromātvielas un konservantus 
 Nesatur soju, cukuru un piena produktus

Iepakojums:
10 kg, 18 kg

JosiCat Duck & Fish – Pilnvērtīga barība pieaugušiem kaķiem. 
Izejvielas: labības graudu produkti; gaļa un dzīvnieku izcelsmes 
blakusprodukti (pīles gaļas milti 4 %); augu izcelsmes blakuspro-
dukti; zivis un to blakusprodukti (4 %); eļļas un tauki; minerālvielas. 

 24 h

2-3 kg 45-65 g

3-4 kg 60-85 g

4-5 kg 75-95 g

5-7 kg 85-130 g

JOSERA ir ģimenes uzņēmums Vācijā, Odenvaldes apvidū. Jau vairāk kā 75 
gadus, Josera ir augstvērtīgas mājdzīvnieku barības ražotājs. 

Mūsu galvenā prioritāte ir mājdzīvnieku veselība. Mūsu speciālistu ko-
manda ir Jūsu rīcībā, lai nodrošinātu labāko kvalitāti un ilgtspējīgus ri-
sinājumus. Papildus tam, mēs vienmēr apzināmies savu atbildību pret 
sabiedrību, dzīvniekiem un apkārtējo vidi. 

Gan barību izejvielas, gan gatavie produkti tiek rūpīgi pārbaudīti. Lai no-
drošinātu produktu teicamu un pastāvīgu kvalitāti, laboratorijas  ķīmiķi, 
biologi un viņu palīgi darbojas vienotā komandā uzņēmuma akreditētajā 
laboratorijā. 

Mūsu uzņēmuma pieslēgums kopējam dzelzsceļu tīklam, ļauj mums katru 
gadu izvairīties no 3200 papildus kravas auto piegādēm.  Tas palīdz atslogot 
autoceļus, un līdz ar to rada mazāku apgrūtinājumu videi un sabiedrībai.

Mūsu darbība atspoguļo mūsu atbildību pret 
apkārtējo vidi, kā arī nākamajām paaudzēm: 
mēs ražojam produktus videi draudzīgā 
veidā, izmantojot „zaļo“ enerģiju no atjauno-
jamajiem resursiem. 

Pat mūsu daudzstāvu noliktava Kleinheu-
bahā palīdz nodrošināt vides  ilgtspēju 
– noliktava ir pilnīgi automatizēta sistē-
ma, būvēta galvenokārt no koka. Mēs 
pievēršam ilgtspējai lielu vērību arī, 
domājot par produktu iepakojumu – barības 
tiek iepakotas videi draudzīga papīra maisos vai otrreizēji pār-
strādājamā polietilēna materiālā. 

JOSERA – DRAUDZĪBAS GARŠA !


