
Kaikki kissaeläimet ovat kehittyneet saalistamalla ja syömällä pieniä proteiinipitoisia saa-
liita – raakana. Tämä mielessä olemme MUSHilla kehittäneet kissojen raa’an täysravinnon. 
MUSH Vaisto Cat- sarja on huolella koostettu tuoreista, kotimaisista raaka-aineista ja 
valmistetaan omalla tehtaallamme Pietarsaaressa. MUSH Vaisto Cat täyttää kaikki kissasi 
ravitsemukselliset tarpeet luonnollisesti ilman lisä- tai täyteaineita! Tämän lisäksi valikoi-
massa on laaja valikoima muitakin kissoille erinomaisesti sopivia tuotteita.

Kasvattajalle

Ehkä olet jo raakaruokkinut kissojasi hyvän aikaa, 
mutta olet vielä hiukan epävarma, kuinka MUSHin 
raakaruokatuotteet taipuvat jalostustyöhön. 

Vaisto Cat täysravinnot toimivat yhdessä kaikkien 
muiden täysravintojen kanssa (nappulat ja märkä-
ruoka) tai niillä voi halutessaan hoitaa koko ruoka-
huollon. Tiineen ja imettävän kissan ravitsemustar-
peet poikkeavat kuitenkin hieman muiden kissojen 
tarpeista. Kuinka siis huolehtia tiineen kissan 
tarpeista raakaruokinnan keinoin? 

1. 50 % Vaisto Cat Valkoista ja 50 % Vaisto
Cat Roosaa
2. Vaisto Cat Keltaista + 1-2 kanan sisäelinpul-
laa päivässä

Näillä kahdella metodilla saat tiineen kissan perus-
ruokinnan hyvälle mallille. Ensimmäisten tiineyden 

merkkien ilmaannuttua on hyvä tarjota viikossa 2 – 
3 tuoreateriaa (esim. pakastamattomia palalihoja) ja 
(luomu)kananmunaa. Tuoreaterioiden kohdalla on 
varmistettava, että lihoja ei ole pakastettu missään 
vaiheessa, jotta odottavalle emolle saadaan mahdol-
lisimman monipuolisesti ravinteita. Tässä vaiheessa 
on myös perusteltua ottaa ruokavalioon ainakin 
kerran viikossa tarjottavaksi raakoja kanankauloja ja 
muita luullista järsittävää. Viimeisen kolmanneksen 
aikana on ruokintamääriä myös lisättävä ja moni pi-
tääkin viimeisinä viikkoina emokissalla aina ruokaa 
tarjolla.

Synnytyksen ollessa noin kahden vuorokauden 
päässä, voi ruokavaliosta tiputtaa pois kaikki luulli-
set tuotteet ja laittaa tarjolle esimerkiksi luuttomia 
kanapullia ja sisäelinseosta. Herkuiksi voi tarjoilla 
yksittäispakastettuja sydämiä ja kuivattuja kana-
nameja. 

Synnytyksen jälkeen kannattaa emokissalle tarjo-
ta pääasiassa Vaisto Cat Keltaista, lihaisia luita ja 
raakaa (luomu)kananmunaa. Kissa ei välttämättä 
halua poistua pesästä syömään ja tällöin emolle kan-
nattaa tarjota ruoka suoraan makuupaikalle. Tällä 
ruokavaliolla voi hyvin jatkaa koko lapsivuodeajan.

Pennut ovat valmiita maistelemaan lihoja yleensä 
noin neljän viikon iässä. Maistelut on syytä aloit-
taa esimerkiksi luuttomalla kanalla, joka on hyvin 
sulavaa ja maistuu miedolta. Luuttomia pullia voi 
alkuun tarjota yhdellä aterialla päivässä ja seurata 
tarkkaan pentujen ruoansulatuksen toimintaa. Hil-
jalleen pennuille voi ryhtyä tarjoamaan luuttomia 

Kissa on lihansyöjä! 



lihoja ja raakaa (luomu)kananmunaa 4-5 pientä ate-
riaa päivässä ja kun tämä sujuu vaivatta, voi yhden 
aterian päivässä korvata Vaisto Cat Keltaisella. 
Tämä tapahtuu yleensä viimeistään pentujen kuu-
dennen elinviikon kohdalla. Vaisto Cat Keltaisen 
osuutta ruokavaliossa on tämän jälkeen kasvatettava 
tasaisesti ja samalla seurattava pentujen hiekkalaatik-
kokäytöstä – liian kovat ulosteet vaativat luuttomien 
lihojen ja sisäelinten osuuden lisäämistä. 

Kahdeksan viikon iässä pentujen pääasiallinen 
ravinto tulisi olla Vaisto Cat Keltainen. Pennuille 
kannattaa tarjota 5 – 6 ateriaa päivässä, eli käy-
tännössä ruokaa voi olla koko ajan tarjolla. Illalla 
kulhoihin voi jättää vielä kohmeisia pullia, jotka 
sulavat yön aikana pennuille syötäväksi. Vaisto Cat 
Keltaisen ohella voi hyvin tarjota myös muita 
Vaisto Cat- tuotteita, lihaisia luita, kanankauloja, 
munia, sydämiä, vaihtelevasti erilaisia kalalajeja 
(n. 1 kertaa viikossa) ja luonnollisesti tuoreita 
palalihoja. 

Mitä monipuoli-
sempaan ruokava-
lioon pentu on tot-
tunut luonasi, sitä 
helpompaa hänen 
on myöhemminkin 
suhtautua myöntei-
sesti uusiin makuelämyksiin! 

Ensimmäinen vuosi uudessa kodissa

Paljon onnea uudesta perheenjäsenestä! Pentusi 
kasvattaja onkin ehkä jo kertonut raakaruokinnasta 
ja sen mahdollisuuksista. Raakaruoka on antanut 
pennullesi parhaat mahdolliset lähtökohdat elämään 
ja tasaiseen kasvuun.

Luovutusikäiselle pennulle kannattaa syöttää pää-
asiallisena ravintona Vaisto Cat Keltaista oletetun 
aikuispainon mukaan. Esimerkiksi jos oletettu 
aikuispaino on 4 kg, on pennun sopiva ruokamäärä 
4 – 6 Vaisto Cat pullaa päivässä. Pennulle on tärkeää 
tarjota useita pieniä aterioita pitkin päivää. Noin 4 
– 6 ruokailukertaa ensimmäisten kuukausien aikana

on hyvä määrä. Yöksi voi 
jättää vielä jäisenkoh-
meisia pullia esille, jotka 
sitten sulavat hiljalleen 
yön aikana sopiviksi 
yöpaloiksi. 

Herkkuina voi tarjota 
munia, Kananameja, 
sydämiä ja kanan-
kauloja. Kananamit 
ja kuivatut kaulat ovat 
myös loistavia matka-
eväitä esimerkiksi näyttely- tai mökkireissuilla, jossa 
pakastusmahdollisuutta ei ole. Tuoreita palalihoja 
voi hyvin tarjota muutamalla aterialla viikossa.

Kalaa voi antaa hiukan noin kerran viikossa tai kaksi 
kertaa kuukaudessa kalalajeja vaihdellen.

Mitä jos uusi perheenjäsenesi ei ole vielä syönyt 
raakaruokaa? Ei huolta! 
Kaikki kissat rakastavat 
raakaa lihaa ja pennuilla 
ei yleensä kestä montaa 
päivää löytää sisäinen 
lihansyöjänsä! Muutokset 
ruokavalioon on kui-
tenkin tehtävä hitaasti; 

vanhan ravinnon määrää tulee vähentää asteittain 
ja Vaisto Cat- tuotteet voi alkuun sekoittaa täysin 
vanhan ruoan joukkoon. Ruokavaliomuutos kan-
nattaa tehdä noin 5 – 14 päivän sisällä.

Vaisto Cat Keltaista voit halutessasi syöttää 
minkä tahansa muun täysravinnon ohella! 

Kissasi kasvaessa täyteen komeuteensa, voit hyvin 
myös ryhtyä syöttämään Vaisto Cat Roosaa tai 
Valkoista tai kaikkia sekaisin!

Aikuisen kissan ruokavalio

Aikuinen, terve kissa voi hyvin syödä mitä vain 
Vaisto Cat täysravintoa pääasiallisena ravintonaan. 
Vaihtelu virkistää, joten aikuiselle kissalle on muka-

YöKsi voi jättää jäisenkohmeisia 
pullia esille, jotKa sulavat yön 

aikana sopiviksi yöpaloiKsi. 



vaa vaihdella eri makuvaihtoehtoja ja tämän lisäksi 
tarjota välillä jotain tavanomaisesta poikkeavaa 
kuten tuoreita palalihoja, irtopakastettuja kanan-
sydämiä, kivipiiroja, erilaisia lihaisia luita, munia 
ja satunnaisesti kalaa. Hyvä sääntö on, että 90 
% päivittäisistä kaloreista pitäisi tulla täysravin-
noista ja loput 10 % voi olla herkkuja ja muuta 
naposteltavaa.

Matkoille kannattaa ottaa 
mukaan kuivattuja Kananameja 
ja esimerkiksi kanankauloja. 
Raakaruokitut kissat sietävät 
yleensä kotimaisia, lisäaineetto-
mia kuivattuja tuotteita erittäin 
hyvin. Mikäli määränpäässä 
ei ole MUSH- jälleenmyyjää, 
on reissueväiksi hyvä hankkia 
tuoreita munia, lihoja ja luita paikanpäältä. Koh-
demaan hygienia- ja sairaustilanne on kuitenkin 
otettava tarkasti huomioon raakoja lihoja valittaessa. 

Aikuinen kissa syö noin 3 – 4 kertaa päivässä. 
Yöksi aikuiselle voi jättää pullan tai kaksi sulamaan 
huoneenlämpöön. Kaikki aikuiset eivät kuitenkaan 
syö lainkaan öisin, joten mikäli ruoka on jatkuvasti 
aamulla koskemattomana kulhossa, voi yöruokinnat 
jättää pois ja huolehtia yöksi raikasta vettä ja ehkä 
muutaman Kananami- palan tarjolle, jos kissa 
kuitenkin kaipaa jotain kevyttä yöpalaa.

Seniorikissan ravinto

Kissan sanotaan olevan seniori-iässä 
noin kahdeksan vuoden ikäisenä, 
vaikka elinvuosia voi hyvinkin olla 
edessä vielä toiset kahdeksan ja 

enemmänkin. Raakaruokituilla kissoilla ei ikä tunnu 
vielä painavan tuossa vaiheessa, mutta ikävä tosiasia 
on, että huomattavan monella kissalla on kahdeksan 
vuoden iässä jo esimerkiksi munuais- ja hammasvai-
voja sokeripitoisen ja/ tai kuivan ravinnon takia.

Raakaruoka on ihanteellista ravintoa iäkkäälle kis-
saystävällesi! Elämän ehtoopuolella hyvä nestetasa-
paino nousee entistä tärkeämpään rooliin ja raaka-
ravinnossa onkin 60 – 75 % nesteitä ja ravinnon 
sekaan on helppoa lisätä tarvittaessa vettä. 

Koskaan ei ole liian myöhäistä siirtää kissaa raaka-
ruokinnalle ja moni vanhempi kissa onkin saanut 

Koskaan ei ole 
liian mYöhäis-

tä siirtää kissaa 
raaKaruokinnalle!



rutkasti uutta virtaa ruokavaliomuutoksen myötä. 
Iäkkäämmällä kissalla uuteen ruokavalioon totuttelu 
kestää yleensä hiukan kauemmin, mutta jo muu-
tamassa kuukaudessa kissan energiatasot kohoavat, 
karvan laatu paranee ja hiekkalaatikon sisältö saattaa 
myös yllättää positiivisesti!

Ratkaisuja yleisimpiin ongelmiin

Kissa ei sYö
Maltti on valttia! Epäluuloisen kulinaristin kohdalla 
on parasta aloittaa raakaruokailu siitä, että asettaa 
yhden pehmenneen Vaisto Cat pullan tavanomaisen 
ruoan viereen erilliselle astialle. Näin kissa oppii 
yhdistämään raa’an lihan ruokailuun. Muutaman 
päivän päästä Vaisto Cat pullan voi laittaa kulhon 
pohjalle ja asetella pullan päälle kissan tavanomaista 
ravintoa. Jonkin ajan päästä nokareen Vaisto- pullaa 
voi sekoittaa totutun ruoan sekaan ja sitten vain 
lisätä sekoituksessa lihan määrää hiljalleen. 
Kissalla saattaa mennä jopa 6 – 8 viikkoa 
ennen raakaravinnon hyväksymistä. On 
tärkeää edetä kissan ehdoilla! 

VirtsaVaivat
Kissojen ravinto on usein huomattavan 
kuivaa ja/ tai hiilihydraattipitoista (sokerit, 
viljat, maissit, soijat…). Kissat eivät juo 
läheskään niin paljon vettä kuin tarve olisi, 
mikä johtaa helposti krooniseen nestehuk-
kaan, joka on virtsateille ja munuaisille 
hyvin haitallista. Munuaisten nefronit 
alkavat useilla kissoilla tuhoutumaan jo 
luovutusiästä lähtein ja munuaisvaivat eivät 
ole lainkaan harvinaisia jo alle 8- vuotiailla 
kissoilla.

Raakaruoka sisältää ihanteellisen määrän 
nestettä (60 – 75 %) ja pitää täten luon-
nollisesti huolta kissan virtsateistä. Moni 
erikoisravinnolle siirtynyt kissa on voinut 
erinomaisesti raakaravinnolla. Lievissä mu-

nuais- ja virtsatieongelmissa voi asiakaskokemusten 
perusteella hyvin siirtyä käyttämään Vaisto Cat 
Keltaista tai Roosaa, mutta vakavammat sairauden 
asteet saattavat vaatia erikseen BASIC- tuotteista 
koostettua ruokavaliota.

Ylipaino
Ylipaino ei ole enää vain iäkkäiden kissojen 
ongelma. Jo muutaman vuoden ikäiset kissat 
voivat olla hyvinkin liikapainoisia. Omistaja ei 
usein edes huomaa kissan vyötärölle hiljalleen ke-
rääntyneitä ylimääräisiä grammoja. Vuosittaiset 
terveystarkastukset eläinlääkärissä ovat hyvä apu 
painon tarkkailuun.

Vaisto Cat- tuotteissa ei ole paljoa rasvaa. Ras-
vapitoisuus on pyritty pitämään samalla tasolla 
kuin kissaeläinten luonnollisten saaliseläinten 
– pienten jyrsijöiden ja lintujen. Kaikki ravin-

toaineet tulevat niiden luonnollisista lähteistä, 
eivätkä tuotteet sisällä mitään synteettistä, saatikka 
täyteaineita kuten viljoja, kasviksia, soijaa, peru-
naa, proteiinijauhoja tai maissia. Vaisto Cat- sarja 
sisältää ainoastaan lihaa, luuta, sisäelimiä, ripa-
uksen merilevää ja tilkan öljyä: kaiken mitä kissa 
tarvitsee ilman mitään ylimääräistä. Ihanteellista 
ravintoa myös painonhallintaan!



hammasongelmat 
Osa kissojen hammasvaivoista on pitkälle geneettis-
tä perua. Kuitenkin hammasongelmia olisi paljon 
myös vältettävissä luonnonmukaisella ravitsemuk-
sella. Kissaeläinten hampaat ja leuat ovat kehittyneet 
pureskelemaan ja 
rouskuttamaan 
kokonaisia saali-
seläimiä: luineen, 
rustoineen päivi-
neen. Tämä me-
kaaninen rasitus on 
hyväksi kasvojen 
lihaksistolle, leuoil-
le ja tietenkin myös 
hampaille. Jo palalihan tarjoaminen toisinaan on 
hyvää leukajumppaa, mutta isompia luita ja rustoja 
kannattaa myös laittaa tarjolle muutaman kerran 
viikossa. Moni kissa on ihastunut raakoihin ka-
nankauloihin ikihyviksi! Näitä löytyy MUSHilta 
yksittäin pakastettuina myös, eli niitä on helppo 
ottaa sulamaan vaikka yksi kerrallaan työstettäväksi.

Vessakäyttäytyminen
Raakaruokittujen kissojen uloste on tummaa, 
kiinteää ja lähes hajutonta. Ero entiseen hiekka-
laatikkokäyttämytymiseen voi olla huomattava. 
Ulosteen määrä on yleensä enää puolet vanhasta, 
mutta virstaa saattaa olla laatikossa hiukan aikaisem-
paa enemmän. Tämä muutos kielii raakaravinnon 

sopivuudesta kissaeläimille – imeytyvyys on niin 
hyvää, että ulos tulee vain vähän kiinteää jätettä ja 
nestetasapaino on mallillaan, jolloin virtsaa saattaa 
tulla hiukan enemmän (riippuen aikaisemmista juo-
mistottumuksista). Liian kiinteä uloste saattaa olla 

aivan pienten pentujen 
ja iäkkäiden kissojen 
ongelma. Ratkaisuja 
tähän löytyy ”Kasvatta-
jalle” ja ”Seniorikissan 
ravinto”- osioissa.

Mistä lisää tietoa raakaruokinnasta 
MUSH-Tuotteilla?
Meihin MUSHilaisiin saa yhteyden Facebookis-sa 
MUSH-sivujen kautta, toimimme aktiivisesti 
MUSH raakaruokinta- ryhmässä ja sähköpostiosoit-
teessa info@mushbarf.fi tavoittaa tarvittaessa kenet 
vain MUSH-tiimiläisen. Kotisivumme www.mush-
barf.fi tarjoavat myös paljon tietoa tuotteistamme 
ja kotisivujen KISSA- blogissa sivutaan tarkemmin 
mm. pentujen ruokintaa. Kissanäyttelyissä meillä ja 
MUSH Ambassadoreilla on MUSH-hupparit päällä 
ja meitä saa aina tulla kiskomaan hihasta!

raakaruoKa sisältää ihanteelli-
sen määrän nestettä (60 – 75 %) ja 
pitää luonnollisesti huolta kissan 

virtsateistä.




