
Lubatud analüüs artiklile „Miks ei ole kuivtoit kassile tervislik“   

Miks me sellele üldse niipalju tähelepanu pöörame?  

Õigest toitumisest on igal ühel  oma arvamus ja absoluutset tõde ei ole meil plaanis 
kuulutada.  Kuna antud artikkel põhjustas murelike loomaomanike pöördumisi a´la „Mida 
ma nüüd siis oma loomale anda võin“, otsustasime küsida erinevate spetsialistide arvamust  
artiklis esitatud väidete kohta. Kommenteerisid:  Veterinaariateaduste doktor Ingrid Hang, 
nahahaiguste spetsialist dr. Sveta Belova ning loomaarstid Angela Tiivel, Liisa Kail, Merit 
Villemson- Kavak, Laura Linntamm ja Katrin Mägi. 

1. Ülearused süsivesikud põhjustavad  kassidel ülekaalu ja suhkruhaigust.  Õigem 
on öelda võivad põhjustada. Kasside ülekaal nagu ka kõigi teiste loomade ülekaal on ikkagi 
eelkõige tingitud liigsete kalorite omandamisest ehk ülesöömine koos vähese liikumisega 
on peamine põhjus. 

2.  Kuivtoitude tootmisel kasutatav kuumkuivatamine tekitab aga allergeene.  

Kui räägime toiduallergiast, siis allergia tekib mingi konkreetse valgu mitte toidu nimetuse 
ega valmistusviisi (kuivtoit, konserv, kodutoit) suhtes. Ehk siis kui kass on allergiline 
kanale, siis on ta allergiline kanale igal moel (kuivtoidus, konservis, elus terve kana, 
kanasink jne.) Inimeste puhul on teada, et mõned toituained, mis toorelt süües 
põhjustavad allergiat, muutuvad kuumutades vähem allergiat tekitavaks. Loomade puhul 
pole sellist tendentsi siiani keegi katsetega tõestanud. Aga ka vastupidist mitte.  

3. Odavamatesse kuivtoitudesse pannakse sageli ka toiduainetööstuse ülejääke, 
mille seadusjärgne käitlemine on kallis.  

Mida kallim toit, seda enam on pakendil enamasti lahti kirjutatud, mida konkreetne toit 
sisaldab. Nii on odavama poetoidu pakendil tihti vaid kirjas, et sisaldab nii ja nii palju 
loomset valku (täpsustamata, missuguse valguga tegemist, kas kana, kala, loom vms.). 
Allergiate välistamiseks kasutatavate dieetide puhul on tavaliselt välja toodud konkreetne 
valguallikas (part, hirv, kala jne.). Muidugi on alati olemas võimalus, et toidus on veel 
midagi, mille äramärkimist pole toidufirma pidanud vajalikuks ja seetõttu ei pruugi me  
100%-liselt teada, mida meie loom sööb.  

4. Kuivtoidus on aga vett vaid 10%. See olukord viib aga sageli kasside organismi 
varjatud veepuuduseni, mis põhjustab põiepõletikku, põiekive ja isegi 
neerupuudulikkust.   

 Kassid on  kehvad veejoojad. Seetõttu, tuleks kassidel, kellel on eelsoodumus 
põieprobleemide tekkeks hoolikalt jälgida nende  vee joomise harjumusi ning kindlustada, 
et neil oleks alati võimalik joogiveele  juurde pääseda. Samuti soovitatakse selliseid kasse 
pigem sööta osaliselt või täielikult märgtoitudega.  

5. Kuivtoidus elavad laolestad võivad põhjustada kassidel ka astmat.  

Kui toidud on säilitatud nõuetekohaselt, siis ei teki sinna sisse parasiite.  

6. Need pole aga täisväärtuslikud, sest neis puudub asendamatu rasvhape tauriin.  

Tauriin on siiski aminohape. Tauriin sisaldub loomsetes valkudes. Kõigi kvaliteetsete 
kassitoitude üheks koostisosaks on loomse valgu allikas. Samuti lisavad profitootjad oma 
toitudele vajadusel eraldi tauriini, et oleks tagatud kassi igapäevased vajadused 



7. Sojavalgud on seotud ka kilpnäärme ületalituse tekkega    

Seda ei ole kliiniliselt tõestatud. Leidsime 2 artiklit, kus räägitakse sojavalu söötmise ja 
kilpnäärme hormooni tõuse omavahelisest seosest. Seega ei saa välistada, et mõne aja 
pärast saab see väide ka kliinilise tõestuse. Samas on saadaval piisavalt sojavabu tooteid. 

8. Sojas sisalduvad fütoöstrogeenid soodustavad mädaemaka teket. 

              Ei ole kliinilist tõestust ja ei suutnud ka ühtegi sellekohast publikatsiooni leida. 

9. Loomsete valkude vaegus vähendab ka organismi vastupanuvõimet haigustele.  

Kvaliteetsed tasakaalustatud professionaalsed lemmikloomatoitude söötmisel ei teki mingil 
juhul valkude vaegust. Nendes toitudes n toitained täpses tasakaalus ning neid ei ole seal 
ei puudu ega ka liialt.  

Kokkuvõtteks: 

 Toortoidul on pluss ja miinuspool nii nagu valmistoidulgi. Ainult liha ja lihasaadused 
ei ole kindlasti ei koerale ega kassile tasakaalustatud toit, kuna nii kass kui ka koer vajavad 
normaalseks elutegevuseks  teatud määral ka süsivesikuid (energiaallikas, rasvhapped). 
Kassid vajavad küll süsivesikuid vähem. On tehtud teaduslikke uuringuid, mille käigus on 
leitud, et kõrge proteiinisisaldusega toit tekitab pehmema konsistentsiga väljaheite kuni 
kõhulahtisuseni välja. Samuti on leitud seos kõrge proteiinisisaldusega toidu (kaasaarvatud 
toortoidu) ja potentsiaalselt patogeensete bakterite tõusu vahel.  Lisaks võib toortoit 
sisaldada ka erinevaid parasiite, mis võivad ka inimese ohtu seada. Samas kindlasti maitseb 
loomale rohkem ja kui toortoidu kättesaamiseks tuleks veel ka vaeva näha 
(hiirepüüdmine), siis tagaks see kassile täisväärtuslikuma elu.  

Kindlasti on kergem, ohutum ja aegasäästvam anda professionaalset täisväärtuslikku 
krõbinat, kui hakata looma toitma nn kodutoiduga. See eeldab ikkagi  väikest kodus asuvat 
minilaborit, kui tahta võimalikult täpselt välja kalkuleerida kõikide vitamiinide, 
mineraalide ja toitainete vajadus/sisaldus.  Veel algjärgus olev Helsingi Ülikooli uuring 
näitab, et toortoit (toores liha, luud, marjad) võib vähendada ja leevendada teatud 
haiguste sümptomeid ja kliinikat, aga siiani pole veel suudetud kindlaks teha, miks ühele 
loomale ei põhjusta ei  toortoit ega ka mõni muu toidutüüp (nt. tasakaalustatud krõbinad) 
mingeid probleeme, teisele sobib vaid teatud tüüpi toit. Arvatakse, et oma rolli mängib 
geneetika ja kasvukeskkond ning aeg, mil teatud tüüpi toiduga harjutama hakati. 


