
Gurmanska hrana
za štiri tačke

CATZ
FINEFOOD



CLASSIC

Catz Finefood Classic mačkam zagotavlja vse potrebno za zdravo 
in zadovoljno življenje. Hrana je popolnoma uravnotežena s 
potrebami mačk, vsebuje velik delež živalskih beljakovin in vse 
ostale pomembne hranilne snovi. Je naravna, brez nepotrebnih 
in škodljivih dodatkov. Ne vsebuje žitaric*, saj jih mačke ne 
potrebujejo, mnoge pa jih tudi težko prebavljajo.
Catz Finefood Classic je pripravljena iz kakovostnih sestavin s 
kontroliranim poreklom. Meso in drobovina prihajata z nemških 
kmetij, ribe pa iz prostega in trajnostnega ribolova. Pripravljena 
je iz svežih sestavin po sodobnih tehnoloških postopkih in z 
vsemi potrebnimi kontrolami, ki zagotavljajo, da je hrana Catz 
Finefood Classic varna, zdrava in okusna.
• Priprava izključno v Nemčiji. 
• Zagotovljeno brez GSO, konzervansov, ojačevalcev okusa ali 

barvil. 
• Brez žit*. 
• Zelo visok delež mesa oz. rib, z nekaj sadja in zelenjave.
• Tudi enobeljakovinski recepti, primerni za alergike.
• Dodan življenjsko pomemben tavrin za podporo delovanju 

srca in ohranitev zdravega vida. 
• Bogata z vitamini za vitalnost.

* No. 15 vsebuje 3% riža.
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No. 3
perutnina

Gurmanska hrana, posebej 
prilagojena mačjim 

potrebam.
Catz Finefood Classic No. 
3 vsebuje veliko slastne 

perutnine in zdravih 
sestavin, kot so granatno 

jabolko in regrat.

CATZ FINEFOOD CLASSIC

85 g I 200 g I 400 g I 800 g

No. 5
losos in perutnina

Gurmanska hrana, posebej 
prilagojena mačjim 

potrebam.
Catz Finefood Classic No. 
5 vsebuje veliko slastnega 
lososa, nežne perutnine 

in zdravih sestavin, kot so 
špinača in paradižnik.

No. 7
teletina

Enobeljakovinska 
gurmanska hrana, posebej 

prilagojena mačjim 
potrebam. Catz Finefood 

Classic No. 7 vsebuje veliko 
slastne teletine in zdravih 
sestavin, kot so ananas in 

morske alge.

No. 9
divjačina

Gurmanska hrana, posebej 
prilagojena mačjim 

potrebam.
Catz Finefood Classic No. 
9 vsebuje veliko slastne 

divjačine in zdravih sestavin, 
kot so granatno jabolko in 

krompir.

85 g I 200 g I 400 g I 800 g

85 g I 200 g I 400 g I 800 g85 g I 200 g I 400 g I 800 g



w www.supercombe.si/b2b   |   m b2b@supercombe.si

CATZ FINEFOOD CLASSIC

No. 11
jagnjetina in zajec

Gurmanska hrana, posebej 
prilagojena mačjim 

potrebam.
Catz Finefood Classic No. 
11 vsebuje veliko slastne 

jagnjetine, zajca in zdravih 
sestavin, kot so granatno 

jabolko in korenje.

85 g I 200 g I 400 g I 800 g

No. 13
slanik in rakci

Gurmanska hrana, posebej 
prilagojena mačjim 

potrebam.
Catz Finefood Classic No. 

13 vsebuje veliko slastnega 
slanika, rakcev in zdravih 

sestavin, kot so buče in aloje 
vera.

No. 15
piščanec in fazan

Gurmanska hrana, posebej 
prilagojena mačjim 

potrebam.
Catz Finefood Classic No. 

15 vsebuje veliko slastnega 
piščanca, fazana in zdravih 

sestavin, kot so kreša in 
regrat.

No. 17
perutnina in kozice

Gurmanska hrana, posebej 
prilagojena mačjim 

potrebam.
Catz Finefood Classic No. 
17 vsebuje veliko slastne 

perutnine, kozic in zdravih 
sestavin, kot so granatno 
jabolko in morska trava.

85 g I 200 g I 400 g I 800 g

85 g I 200 g I 400 g I 800 g85 g I 200 g I 400 g I 800 g
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CATZ FINEFOOD CLASSIC

No. 21
divjačina in rdeči okun

Gurmanska hrana, posebej 
prilagojena mačjim 

potrebam.
Catz Finefood Classic No. 
21 vsebuje veliko slastne 
divjačine, rdečega okuna 
in zdravih sestavin, kot so 

borovnice in žajbelj.

85 g I 200 g I 400 g I 800 g

No. 25
piščanec in tuna

Gurmanska hrana, posebej 
prilagojena mačjim 

potrebam.
Catz Finefood Classic No. 

25 vsebuje veliko slastnega 
piščanca, tune in zdravih 
sestavin, kot so šipek in 

kamilica.

85 g I 200 g I 400 g I 800 g

No. 19
jagnjetina in konj

Gurmanska hrana, posebej 
prilagojena mačjim 

potrebam.
Catz Finefood Classic No. 
19 vsebuje veliko slastne 

jagnjetine, konja in zdravih 
sestavin, kot so paradižnik

in ingver.

85 g I 200 g I 400 g I 800 g

No. 23
govedina in raca

Gurmanska hrana, posebej 
prilagojena mačjim 

potrebam.
Catz Finefood Classic No. 
23 vsebuje veliko slastne 
govedine, race in zdravih 
sestavin, kot so granatno 

jabolko in aloje vera.

85 g I 200 g I 400 g I 800 g



PURRRR

Catz Finefood Purrrr je hrana, ki sledi načelu »Manj je več«. 
Vse različice vsebujejo samo eno vrsto mesa, juho, v kateri se je 
meso kuhalo ter dodana olja. Kljub skromnosti v številu sestavin 
je Catz Finefood Purrrr popolna hrana, ki mačkam zagotavlja 
vsa potrebna hranila, hkrati pa je nežna do mačjih želodčkov. 
Primerna je tudi za izločevalne diete pri ugotavljanju alergij, 
za mačke z že ugotovljenimi alergijami ter za prehransko 
občutljive mačke. Kot okusen, zdrav in naraven obrok pa je 
Purrrr dobrodošla popestritev jedilnika prav vsake mačke.

• Premium popolna hrana za odrasle mačke.
• Mačke jo dobro prenašajo, primerna tudi za prehransko 

občutljive mačke ali pri alergijah.
• Enobeljakovinska: vsaka vrsta vsebuje le en živalski vir 

beljakovin. 
• Brez žit in glutena. 
• Brez sladkorjev, umetnih barvil, ojačevalcev okusa, 

konzervansov.
• Varna za alergike. Med proizvodnjo ne prihaja do križanj z 

drugimi vrstami mesa.
• Raznolik izbor: na voljo so tako običajne kot tudi manj 

pogoste vrste mesa.
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CATZ FINEFOOD PURRRR

No. 103
piščanec

Enobeljakovinska gurmanska mačja 
hrana. Catz Finefood Purrrr No. 103 

vsebuje okusnega piščanca, ki ga 
mačke dobro prenašajo, juho v kateri 
se je piščanec kuhal, minerale v obliki 

dopolnil in makadamijino olje.
Slastno in primerno tudi za prehransko 

občutljive mačke!

85 g I 200 g I 400 g I 800 g

No. 105
losos

Enobeljakovinska gurmanska mačja 
hrana. Catz Finefood Purrrr No. 105 

vsebuje okusnega lososa, ki ga mačke 
dobro prenašajo, juho v kateri se je 

losos kuhal, minerale v obliki dopolnil 
in konopljino olje.

Slastno in primerno tudi za prehransko 
občutljive mačke!

85 g I 200 g I 400 g I 800 g

No. 107
kenguru

Enobeljakovinska gurmanska mačja 
hrana. Catz Finefood Purrrr No. 107 
vsebuje okusnega kenguruja, ki ga 

mačke dobro prenašajo, juho v kateri 
se je kenguru kuhal, minerale v obliki 

dopolnil in boragino olje.
Slastno in primerno tudi za prehransko 

občutljive mačke!

85 g I 200 g I 400 g I 800 g
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No. 109
svinjina

Enobeljakovinska gurmanska mačja 
hrana. Catz Finefood Purrrr No. 109 
vsebuje okusne svinjine, ki jo mačke 

dobro prenašajo, juho v kateri se 
je svinjina kuhala, minerale v obliki 

dopolnil in olje grozdnih pešk.
Slastno in primerno tudi za prehransko 

občutljive mačke!

85 g I 200 g I 400 g I 800 g

No. 113
ovčetina

Enobeljakovinska gurmanska mačja 
hrana. Catz Finefood Purrrr No. 113 
vsebuje okusne ovčetine, ki jo mačke 
dobro prenašajo, juho v kateri se je 
ovčetina kuhala, minerale v obliki 

dopolnil in olje črne kumine.
Slastno in primerno tudi za prehransko 

občutljive mačke!

85 g I 200 g I 400 g I 800 g

No. 111
jagnjetina

Enobeljakovinska gurmanska mačja 
hrana. Catz Finefood Purrrr No. 111 

vsebuje okusneo jagnjetino, ki jo mačke 
dobro prenašajo, juho v kateri se je 
jagnjetina kuhala, minerale v obliki 

dopolnil in svetlinovo olje.
Slastno in primerno tudi za prehransko 

občutljive mačke!

85 g I 200 g I 400 g I 800 g

CATZ FINEFOOD PURRRR



BIO

Catz Finefood Bio linija za mačke 
predstavlja prav poseben in posebno 
okusen obrok. Uravnotežena hrana 
je idealno prilagojena potrebam 
mačk. Vse sestavine so certificirano 
organske in brez gensko spremenjenih 
organizmov (GSO). 
Mačke ljubijo intenziven okus sveže 
predelanega ekološkega mesa in 
drobovine. Hrana je primerna tudi za 
mačke z alergijami na določeno vrsto 
hrano ter za prehransko občutljive 
mačke, saj vse vrste vsebujejo le en 
živalski vir beljakovin. 
Ne vsebuje:
• žit,
• dodanega sladkorja,
• mesne moke,
• ojačevalcev okusa, barvil ali 

konzervansov.
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CATZ FINEFOOD BIO

No. 503
piščanec

Gurmanska mačja hrana iz certificirano 
organskih sestavin. 

Catz Finefood Bio No. 503 vsebuje 
veliko okusnega mesa in drobovine 
piščanca, ki so mu dodani artičoke, 

jajce, minerali in laneno olje.
Slastno in primerno tudi za prehransko 

občutljive mačke!

85 g I 200 g

No. 505
raca

Gurmanska mačja hrana iz certificirano 
organskih sestavin. 

Catz Finefood Bio No. 505 vsebuje 
veliko okusnega mesa in drobovine 

race, ki so mu dodani špinača, jogurt 
(brez laktoze), minerali in laneno olje.

Slastno in primerno tudi za prehransko 
občutljive mačke!

85 g I 200 g

No. 507
govedina

Gurmanska mačja hrana iz certificirano 
organskih sestavin. 

Catz Finefood Bio No. 507 vsebuje 
veliko okusnega mesa in drobovine 

goveda, ki so mu dodani korenje, 
sir (brez laktoze in soli), minerali in 

lososovo olje. Slastno in primerno tudi 
za prehransko občutljive mačke!

85 g I 200 g
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CATZ FINEFOOD BIO

No. 509
svinjina

Gurmanska mačja hrana iz certificirano 
organskih sestavin. 

Catz Finefood Bio No. 509 vsebuje 
veliko okusnega mesa in drobovine 
svinje, ki so mu dodani rdeča pesa, 

minerali, indijski trpotec in laneno olje.
Slastno in primerno tudi za prehransko 

občutljive mačke!

85 g I 200 g

No. 511
puran

Gurmanska mačja hrana iz certificirano 
organskih sestavin. 

Catz Finefood Bio No. 511 vsebuje 
veliko okusnega mesa in drobovine 
purana, ki so mu dodani buča, olive, 

minerali in lososovo olje.
Slastno in primerno tudi za prehransko 

občutljive mačke!

85 g I 200 g

No. 513
losos

Gurmanska mačja hrana iz certificirano 
organskih sestavin. 

Catz Finefood Bio No. 513 vsebuje 
veliko okusnega fileja lososa, ki so 

mu dodani kvinoja, kokos, minerali in 
lososovo olje.

Slastno in primerno tudi za prehransko 
občutljive mačke!

85 g I 200 g



Multipack
No. 403 - No. 413

FILLETS
Catz Finefood Fillets je inovativna linija popolne hrane za mačke. 
Hrana v obliki filejev je običajno zgolj dopolnilna hrana, Catz 
Finefood Fillets pa je zaradi svoje edinstvene sestave in načina 
priprave uravnotežena popolna mokra hrana, ki mačkam nudi 
vsa potrebna hranila. 
Glavni sestavini hrane so piščančji in puranji fileji kontroliranega 
porekla (izključno Nemčija) v naravni želatini. Dodana chia 
semena poskrbijo za zgoščevanje, hkrati pa so dragocen vir 
esencialnih maščobnih kislin in blagodejno vplivajo na prebavo. 
Hrana ne vsebuje žitaric in riža in je primerna tudi za prehransko 
občutljive mačke. Pakirana je v praktične aluminijaste posodice, 
iz katerih jo lahko postrežete enostavno in brez packanja. 
• Iz najboljših mesnih filejev,
• primerna tudi za dolgotrajno vsakodnevno hranjenje,
• brez dodanih sladkorjev in žit,
• brez konzervansov, barvil, ojačevalcev okusa in genetsko 

spremenjenih sestavin.

Za mačke, ki rade preizkušajo in 
uživajo v različnih okusih, je Catz 

Finefood pripravil paket vseh okusov 
slastnih filejev v želatini.

V priročni in lični kartonasti škatli 
je pakirana po ena aluminijasta 

posodica vsakega od šestih okusov 
Catz Finefood Fillets. Tako ni potrebno 

ugibati, kateri okus bo mački 
najbolj ustrezal, saj si bo med vsemi 

enostavno izbrala svojega najljubšega.

6x85 g
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CATZ FINEFOOD FILLETS

No. 403
piščanec

Popolna mačja hrana iz piščančjih 
filejev. 

Catz Finefood Fillets No. 403 vsebuje 
veliko okusnih in nežnih piščančjih 
filejev z nekaj drobovine v slastni 

želatini iz juhe in chia semen.
Slastno in primerno tudi za prehransko 

občutljive mačke!

85 g

No. 405
puran, piščanec in losos

Popolna mačja hrana iz puranjih filejev. 
Catz Finefood Fillets No. 405 vsebuje 

veliko okusnih in nežnih puranjih filejev  
in drobovine z dodanim lososom in 

piščančjo maščobo v slastni želatini iz 
juhe in chia semen.

Slastno in primerno tudi za prehransko 
občutljive mačke!

85 g

No. 407
piščanec in teletina

Popolna mačja hrana iz piščančjih 
filejev. 

Catz Finefood Fillets No. 407 vsebuje 
veliko okusnih in nežnih piščančjih 

filejev z nekaj drobovine in teletino v 
slastni želatini iz juhe in chia semen.

Slastno in primerno tudi za prehransko 
občutljive mačke!

85 g
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CATZ FINEFOOD FILLETS

No. 409
puran, piščanec in zajec

Popolna mačja hrana iz puranjih filejev. 
Catz Finefood Fillets No. 409 vsebuje 

veliko okusnih in nežnih puranjih filejev  
in drobovine z dodanim zajcem in 

piščančjo maščobo v slastni želatini iz 
juhe in chia semen.

Slastno in primerno tudi za prehransko 
občutljive mačke!

85 g

No. 411
puran, piščanec in jagnjetina

Popolna mačja hrana iz puranjih filejev. 
Catz Finefood Fillets No. 411 vsebuje 

veliko okusnih in nežnih puranjih filejev  
in drobovine z dodano jagnjetino in 

piščančjo maščobo v slastni želatini iz 
juhe in chia semen.

Slastno in primerno tudi za prehransko 
občutljive mačke!

85 g

No. 413
piščanec in tuna

Popolna mačja hrana iz piščančjih 
filejev. 

Catz Finefood Fillets No. 413 vsebuje 
veliko okusnih in nežnih piščančjih 
filejev z nekaj drobovine in tuno v 

slastni želatini iz juhe in chia semen.
Slastno in primerno tudi za prehransko 

občutljive mačke!

85 g



Mačji gurmani pozor!
Catz Finefood Mousse je rahla skušnjava, 
ki se ji ne morejo upreti še tako izbirčne 
mačke. Ta dopolnilna hrana sledi naravnim 
prehranskim potrebam mačk, zato so pri 
pripravi uporabljene visokokakovostne 
živalske beljakovine. 
Meso in drobovina prihajata od zaupanja 
vrednih kmetovalcev, ribe iz prostega in 
trajnostnega ribolova. Mousse je narejen 
s posebnim tehnološkim postopkom, 
popolnoma brez stabilizatorjev in drugih 
umetnih dodatkov za tvorjenje pene. 
Ker pri izdelavi niso uporabljene soli za 
strjevanje in barvila, lahko zgornja plast 
nekoliko posivi, kar vpliva le na videz, 
ne pa tudi na okus, varnost in kakovost 
hrane.
Catz Finefood Mousse ne vsebuje:
• žit,
• dodanega sladkorja,
• mesne moke,
• ojačevalcev okusa, barvil ali 

konzervansov.
Lahka konsistenca enkratnega okusnega 
moussa za male gurmane.

MOUSSE
Multipack

No. 403 - No. 417

Za mačke, ki rade preizkušajo in 
uživajo v različnih okusih, je Catz 

Finefood pripravil paket vseh okusov 
slastne mehke pene.

Paket vsebuje po eno posodico 
vsakega od osmih okusov Catz 

Finefood Mousse. Tako ni potrebno 
ugibati, kateri okus bo mački 

najbolj ustrezal, saj si bo med vsemi 
enostavno izbrala svojega najljubšega.

8x100 g

Catz Finefood Mousse - 
posebej lahka in okusna! 

Mmmmiau!
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CATZ FINEFOOD MOUSSE

No. 203
piščanec in jagnjetina

Specialiteta za prave mačje 
gurmane!

Catz Finefood Mousse No. 
203 za posebno mehko in 
penasto strukturo vsebuje 

veliko piščanca in juhe z 
dodano jagnjetino.

100 g

No. 207
bela riba s piščancem, 

tuno in kozicami

Specialiteta za prave mačje 
gurmane!

Catz Finefood Mousse No. 
207 za posebno mehko in 
penasto strukturo vsebuje 
veliko bele ribe in juhe s 

piščancem, tuno in kozicami.

100 g

No. 209
bela riba s piščancem, 

tuno in sardinami

Specialiteta za prave mačje 
gurmane! Catz Finefood 

Mousse No. 209 za posebno 
mehko in penasto strukturo 
vsebuje veliko bele ribe in 
juhe s piščancem, tuno in 

sardinami.

100 g

No. 205
piščanec in govedina

Specialiteta za prave mačje 
gurmane!

Catz Finefood Mousse No. 
205 za posebno mehko in 
penasto strukturo vsebuje 

veliko piščanca in juhe z 
dodano govedino.

100 g
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CATZ FINEFOOD MOUSSE

No. 211
puran

Specialiteta za prave mačje 
gurmane!

Catz Finefood Mousse No. 
211 za posebno mehko in 
penasto strukturo vsebuje 

veliko purana in juhe.

100 g

No. 215
piščanec

Specialiteta za prave mačje 
gurmane!

Catz Finefood Mousse No. 
215 za posebno mehko in 
penasto strukturo vsebuje 

veliko piščanca in juhe.

100 g

No. 217
puran in Iberska svinjina

Specialiteta za prave mačje 
gurmane! 

Catz Finefood Mousse No. 
217 za posebno mehko in 
penasto strukturo vsebuje 

veliko purana in juhe z 
Ibersko svinjino.

100 g

No. 213
bela riba s tuno, puranom  

in lososom

Specialiteta za prave mačje 
gurmane!

Catz Finefood Mousse No. 
213 za posebno mehko in 
penasto strukturo vsebuje 

juho, belo ribo ter tuno, 
purana in lososa.

100 g



Najboljše meso iz Švice, 
pripravljeno na žaru in 
posušeno. Ti hrustljavi mesni 
trakci so posebna poslastica! 
Vse vrste vsebujejo samo en 
živalski vir beljakovin in so 
sestavljene iz vsaj 95 % čistega 
mesa. 
Približno 3,5 cm dolgi trakovi 
ne vsebujejo sladkorja in žit ter 
so proizvedeni brez genetsko 
spremenjenih sestavin. 
Catz Finefood Meatz priboljški 
so primerni kot mali vmesni 
gurmanski prigrizek, motivacija 
pri igri ali za preprosto 
razveseljevanje mačk.

MEATZ
• Visoka vsebnost čistega mesa.
• Kakovost iz Švice: meso izvira 

iz vrsti primernega in trajnega 
švicarskega kmetijstva.

• Žar priprava: posebej okusni, 
zahvaljujoč aromam žara.

• Z blagodejnimi rastlinskimi 
izvlečki.

• Brez sladkorja in glutena.
• Brez GSO.
• Brez umetnih dodatkov.
• Praktična embalaža: stoječa 

vrečka s ponovno zatesnitvijo.
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No. 3
piščanec

Mačji priboljšek iz 95 %
piščančjega mesa.

Najboljše piščančje meso iz 
Švice, pripravljeno na žaru in 
posušeno. Samo en živalski 

vir beljakovin, brez žit.

CATZ FINEFOOD MEATZ

No. 5
teletina

Mačji priboljšek iz 98 %
telečjega mesa.

Najboljše telečje meso iz 
Švice, pripravljeno na žaru in 
posušeno. Samo en živalski 

vir beljakovin, brez žit.

No. 7
raca

Mačji priboljšek iz 99 %
račjega mesa.

Najboljše račje meso iz 
Švice, pripravljeno na žaru in 
posušeno. Samo en živalski 

vir beljakovin, brez žit.

No. 9
divjačina

Mačji priboljšek iz 99 %
divjačine.

Najboljše meso divjačine iz 
Švice, pripravljeno na žaru in 
posušeno. Samo en živalski 

vir beljakovin, brez žit.

45 g 45 g 45 g45 g


