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OCEŇOVANÉ KRMIVO
Naše jedinečné krmivo nám získalo medzinárodnú 

reputáciu za inováciu a ďaleko viac ocenení, než 

kedy dostalo akékoľvek iné krmivo pre štvornohých 

miláčikov.

KRMIVO ROKA – 2010, 2011, 2012
Výskumným glykemickým inštitútom (The Glycemic 

Research Institute), ktorý je akceptovaný Spojenými 

Štátmi, Kanadou a Veľkou Britániou, bolo krmivo 

Orijen ocenené „krmivom roka“ a to hneď trikrát po 

sebe.  

ERNST & YOUNG ENTREPRENEUR OF THE YEAR
Medzinárodne uznávané ocenenie získané za 

naše kuchyne svetovej úrovne

HARVEST GALA
Ocenené Albertskou vládou za inováciu 

v používaní čerstvých miestnych surovín.

OCENENIE PREMIÉRA ZA ZNAMENITOSŤ
Ocenené Albertským premiérom za progresívnu 

tvorbu a zmeny v krmivárskom priemysle.

DOGFOODANALYSIS.COM
Z 1500 hodnotených psích krmív, získal ORIJEN 

najvyššie ocenenie 6 hviezdičiek.

RATE IT ALL – KRMIVO DESAŤROČIA
Krmivo ORIJEN obdržalo na najväčšej americkej 

webovej recenzii najvyššie ocenenie.

DENNÍK THE WHOLE DOG JOURNAL
Od samého začiatku bolo krmivo ORIJEN 

schválené denníkem The Whole Dog Journal

SPOT MAGAZINE - 2010, 2011, 2012
Spot Magazine vyhodnotil ORIJEN ako najlepšie 

krmivo z viac ako 500 krmív pre domácich 

miláčikov a to hneď tri roky po sebe. 

NASHVILLE PAW MAGAZINE – 2012
Ocenenie čitateľov za najlepšie holistické krmivo 

pre štvornohých miláčikov.

REINHARD MUHLENFELD 
ZAKLADATEĽ FIRMY 
CHAMPION PETFOODS LP

NAŠE POSLANIE JE JASNÉ A SILNÉ
FIRMA CHAMPION PETFOODS JE OCEŇOVANÝ 

VÝROBCA KRMÍV S POSLANÍM, KTORÉ JE JASNÉ 

A SILNÉ:

VYRÁBAME BIOLOGICKY VHODNÉ KRMIVO PRE PSY 

A MAČKY Z ČERSTVÝCH MIESTNYCH SUROVÍN

Naša filozofia BIOLOGICKY VHODNÉHO krmiva 

predstavuje úplne novú triedu krmív pre mačky podľa 

ich prirodzenej adaptácie na príjem mäsovej potravy 

bohatej na proteíny.

Naše suroviny sú tiež rozdielne. 

Zameriavame sa na miestne suroviny, ktoré sú  dodáva-

né do našich kuchýň ČERSTVÉ KAŽDÝ DEŇ, teda sú plné 

zdraviu prospešných látok a kompletne vyživujú Vašu 

mačku alebo mačiatko.

Vyrobené z najčerstvejších kanadských surovín v našich 

oceňovaných kuchyniach, krmivá a pamlsky ORIJEN 

zaručujú, že udržia Vašu mačku šťastnú, zdravú a silnú. 

Prečítajte si naše zloženie a sme si istí, že nám dáte 

za pravdu.
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NAŠE VLASTNÉ KRMIVÁ. 
NAŠE VLASTNÉ KUCHYNE.
VÄČŠINA SÚČASNÝCH ZNAČIEK KRMÍV SÚ MAJETKOM MARKETIN-

GOVÝCH SPOLOČNOSTÍ, KTORÉ PREDÁVAJÚ, ALE NEVYRÁBAJÚ 

SVOJE VLASTNÉ KRMIVO.

Tieto spoločnosti zaistia výrobu u tretej strany (továrne), čo znamená,                 

že nemajú žiadnu priamu kontrolu nad kvalitou svojho krmiva pre mačky. 

Ak si vyberiete ORIJEN, môžete si byť istí, že krmivo Vašej mačky je 

vyrábané z rovnako čerstvých a kvalitných surovín a s rovnakou 

starostlivosťou a pozornosťou, ako keď pripravujete jedlo pre svoju 

vlastnú rodinu.  

VYRÁBAME KRMIVO S LÁSKOU.
SME NADŠENÍ NAŠIM KRMIVOM PRE MAČKY ROVNAKO, AKO SME 

NADŠENÍ ZO SAMOTNÝCH MAČIEK.

To je dôvod, prečo pripravujeme ORIJEN v našich vlastných oceňova-

ných kuchyniach, kde kontrolujeme každý detail pri výrobe krmiva. 

Vypracovávame svoje vlastné výskumy, vyvíjame svoje vlastné recepty, 

jednotlivo vyberáme svoje vlastné suroviny a sami pripravujeme svoje 

krmivo.

 NEVYRÁBAME KRMIVÁ PRE INÉ SPOLOČNOSTI 

 A NEPRIPUSTÍME, ABY BOLO NAŠE KRMIVO

 VYRÁBANÉ NIEKÝM INÝM. 

VAŠA DÔVERA JE PRE NÁS DÔLEŽITÁ.
VÝBER KRMIVA PRE VAŠU MAČKU JE 

JEDNÝM Z NAJDÔLEŽITEJŠÍCH ROZHOD-

NUTÍ, KTORÉ MÔŽETE UROBIŤ.

Vaše rozhodnutie rešpektujeme a Vaša 

dôvera je pre nás dôležitá. To je dôvod, prečo 

sa snažíme udržať najvyššie štandardy 

kvality, nutričnú poctivosť a bezpečnosť 

potravín.

Naše kuchyne, suroviny a krmivá spĺňajú 

najprísnejšie medzinárodné normy vydané 

kanadskou vládou, ministerstvom poľno- 

hospodárstva Spojených štátov a Európ-

skou úniou. 

KANADSKÉ ROZĽAHLÉ A ÚRODNÉ PLÁNE. NÁŠ ZDROJ INŠPIRÁCIE A ČERSTVÝCH MIESTNYCH SUROVÍN.
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ASHLEY & VANESSA KOORDINÁTORKY HACCP, ZAISŤUJÚ BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN 
A POSKYTUJÚ DUŠEVNÝ POKOJ MILOVNÍKOM ŠTVORNOHÝCH MILÁČIKOV.



FILOZOFIA BIOLOGICKY VHODNÉHO KRMIVA
Mačky sú vyvinuté ako lovci: anatómia ich zubov, čeľustí a tráviaceho systému 

ich zaraďuje k mäsožravcom vyvinutým k príjmu výhradne mäsovej stravy.

KONCEPT BIOLOGICKY VHODNÉHO KRMIVA JE JEDNODUCHÝ: NAPODOB-

NIŤ ČERSTVOSŤ A ROZMANITOSŤ DRUHOV MÄSA S AKOU BY SA MAČKY 

STRETLI VO VOĽNEJ PRÍRODE A PRE KTORÚ SA VYVINULI.

Naše oceňované krmivo je charakteristické vysokým obsahom a rozmani-

tosťou čerstvých, celých druhov mäsa, ktoré pre mačky zamýšľala sama 

matka Príroda, vrátane vysoko výživnej pečene, vnútorností a chrupaviek, 

zatiaľ čo vylučuje vysokoglykemické obilniny a zeleninové proteíny, ktoré 

jednoducho nepatria do prirodzenej stravy mačiek.

NAŠA
VÝŽIVA, AKÚ ZAMÝŠĽALA 
SAMA PRÍRODA 

THOMAS , DÔVERYHODNÝ ALBERTSKÝ CHOVATEĽ BIZÓNOV
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MRAZOM SUŠENÉ PAMLSKY PRE MAČKYORIJEN KRMIVA PRE MAČKY

KANADSKÝ RYS ČERVENÝ – GENETICKÝ PRÍBUZNÝ ZDOMÁCNENÝCH MAČIEK VŠETKÝCH PLEMIEN

ORIJEN KRMIVA PREE MAČKYKRMIVA PRE MAČKY

Aj keď ľudia veľmi často pripisujú svojim 

mačkám ľudské vlatnosti, to nie je prístup, 

ktorý by mali uplatňovať aj v prípade 

krmiva.

Navzdory modernému životnému štýlu 

zostávajú anatomické rysy mačiek takmer 

výhradne prispôsobené na mäsovú stravu. 

To je dôvod, prečo sa ORIJEN vyznačuje 

obsahom biologicky vhodných surovín až 

s 80 % podielom mäsa, zatiaľ čo vylučuje 

vysokoglykemické obilniny a zeleninové 

proteíny, ktoré nepatria do prirodzenej 

stravy Vašej mačky.
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5 PRINCÍPOV, KTORÉ ODRÁŽAJÚ NÁŠ

ZÁVÄZOK BIOLOGICKEJ VHODNOSTI
BOHATÝ A ROZMANITÝ OBSAH ČERSTVÝCH DRUHOV MÄSA

V prírode mačky prospievajú na strave, ktorú tvorí rôzna korisť, krmivo 

ORIJEN sa preto vyznačuje obsahom mäsa, vnútorností a chrupaviek               

z voľne chovanej hydiny, červeného mäsa z voľne chovaných zvierat a rýb 

lovených vo voľnej prírode – všetko je dodávané čerstvé každý deň. 

BOHATÝ OBSAH MÄSA A PROTEÍNOV

Vaša mačka je mäsožravec prispôsobený na stravu, ktorá je bohatá na 

mäso a proteíny. ORIJEN obsahuje 80 % mäsa – to je trikrát väčšie 

množstvo než je v bežných mačacích krmivách.

OBMEDZENÝ OBSAH SACHARIDOV

Prirodzená strava mačiek obsahuje veľmi malé množstvo sacharidov, ak 

vôbec nejaké. To je dôvod, prečo ORIJEN nahradzuje rýchle sacharidy (akými 

sú napr. zemiaky alebo ryža) nízkoglykemickým a miestnym ovocím                    

a zeleninou. 

ČERSTVÉ OVOCIE, ZELENINA A BOBULE

Namiesto nevhodných obilnín, ktoré spôsobujú kolísanie hladiny 

cukru v krvi (ako napr. ryža a kukurica), sa ORIJEN vyznačuje miest-

nym ovocím a zeleninou, ktoré dodávajú vlákninu a antioxidanty            

v prirodzenej forme. 

POVZBUDZUJÚCE BYLINY DODÁVAJÚCE SILU TELU I DUCHU

Poskytujú základ stravy Vašej mačky, s ktorou by sa stretla vo voľnej 

prírode. Byliny obohacujú metabolizmus, posilňujú orgány a pomáhajú 

telu vylučovať toxíny.

MÄSO | 70 až 85 %
Vysoký obsah mäsa znamená, že sú všetky 

aminokyseliny poskytované v prirodzenej 

forme bez akýchkoľvek umelých doplnkov.

VNÚTORNOSTI | 10 až 15 %
Čerstvá pečeň a vnútornosti sú vysoko 

výživným zdrojom vitamínov a minerálov 

vrátane železa, zinku a vitamínov A, B a D.

POŽÍVATEĽNÉ KOSTI | 5 až 10 %
Kosti, špikové kosti a chrupavka poskytujú 

vápnik, fosfor, glukosamín a chondroitín          

v prirodzenej forme bez akýchkoľvek 

umelých doplnkov. 

KRMIVO „CELÁ KORISŤ“
DODÁVA PRÍRODNÉ ŽIVINY

Matka Príroda so svojou nekonečnou 
múdrosťou prispôsobila skladbu živín           
z rýb a hydiny tak, aby sa dokonale zhodo-
vala so stravovacími potrebami mačiek a 
mačiatok. 

To je dôvod, prečo ORIJEN obsahuje všetky 

tri zložky celej koristi v presnom pomere.
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„EXISTUJÚ DVE ÚTOČISKÁ PRED BIEDOU SVETA – HUDBA A MAČKY“   ALBERT SCHWEITZER



KEĎ HOVORÍME ČERSTVÉ,
MYSLÍME TO TAK!
Tento termín je v krmivárskom priemysle 

často používaný nesprávne, slovo ČERSTVÉ

znamená, že suroviny nie sú nikdy mrazené, 

tepelne spracované, ani neobsahujú žiadne

umelé doplnky alebo konzervanty.

Chladenie je jediný možný spôsob ako udržať 

suroviny skutočne čerstvé.

To je dôvod, prečo sú naše kuchyne vybavené

kvalitnými chladničkami a sú plnené čerst-

vými surovinami z chladiacich vozov, ktoré 

nám ich denne dodávajú priamo z nášho 

regiónu. 

Z ALBERTSKÝCH PRÉRIÍ
Z ALBERTSKÝCH PRÉRIÍ CAMROSE, ALBERTA
VOĽNE CHOVANÉ MORKY VAJCIA OD NOSNÍC

HUDSONOVA NÍŽINA
VOĽNE CHOVANÉ KAČKY

ONTARIO HIGHLANDS
VOĽNE CHOVANÉ PREPELICEVOĽNE CHOVANÉ KURČATÁ 

PLEMENA COBB

BIOLOGICKY VHODNÉ PRAVIDLO Č.1

BOHATÁ ROZMANITOSŤ ČERSTVÝCH DRUHOV MÄSA
SKUTOČNE ČERSTVÁ HYDINA, RYBY A MÄSO SÚ SUROVINY, KTORÉ 

TVORIA ZÁKLAD NAŠICH BIOLOGICKY VHODNÝCH KRMÍV. 

Hlavným dôvodom je, že čerstvé mäso poskytuje vysoko výživné proteíny 

a tuky, ktoré sú nevyhnutné pre špičkovú kondíciu, rovnako poskytuje 

prirodzenú chuť, ktorú mačky inštinktívne vyhľadávajú. 

Neporovnateľne s akýmkoľvek iným výrobcom krmív, naše skutočne 

čerstvé suroviny napodobňujú prirodzenú stravu a dodávajú základné 

živiny vo svojej najprirodzenejšej a kompletnej forme. 

VOĽNE CHOVANÁ HYDINA A VAJCIA OD NOSNÍC
Naše kurčatá, morky, kačky a prepelice sú chované voľne na miestnych 

farmách, sú schválené ako vhodné pre ľudskú spotrebu a následne 

dodávané čerstvé, sú teda plné zdraviu prospešných látok.

Vajcia od nosníc - jedna z najdokonalejších potravín, ktorú matka Príroda 

vytvorila. Vajcia sú schválené ako vhodné pre ľudskú spotrebu a sú do 

našich kuchýň dodávané čerstvé a celé každý deň.

SKUTOČNE ČERSTVÉ KURČA, MORKA A KAČKA 
V CHLADIARNI SUROVÍN VO FIRME CHAMPION

SEVERSKÁ ŠŤUKA: ULOVENÁ MIESTNYM RYBÁROM ZO STUDENÝCH SEVERSKÝCH JAZIER
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NAKUPUJEME V MIESTNOM REGIÓNE
VIETE ODKIAĽ POCHÁDZAJÚ SUROVINY, 

KTORÉ SÚ V KRMIVE.

Myslíme si, že máte právo vedieť odkiaľ 

pochádzajú suroviny obsiahnuté v krmive 

Vašej mačky. 

Od vajec a severskej šťuky až po šťavnaté 

jablká získavame svoje suroviny od miest-

nych chovateľov a pestovateľov, ktorých 

poznáme a ktorým dôverujeme, ako napr. 

Aleida z Meko farmy, dôveryhodný dodá-

vateľ voľne chovaných albertských kurčiat

ALBERTSKÉ JAHŇA
INNISFAIL, ALBERTA

TRADIČNÉ BRAVČOVÉ
STURGEON VALLEY, AB

ALBERTSKÝ BIZÓN
TROCHU, ALBERTA

DIVOKÝ KANEC
MAYERTHORPE, AB

ČIERNE ANGUSKÉ 
HOVÄDZIE
VEGREVILLE, ALBERTA

ČERVENÉ DRUHY MÄSA Z VOĽNE CHOVANÝCH ZVIERAT
Albertské pastviny, kde je čistý vzduch, zelené pastviny a priezračné 

vody sú preslávené svojím mäsom svetovej úrovne.

Bez antibiotík a hormónov, naše anguské hovädzie, tradičné bravčové, 

bizóny, jahňatá, losy a kance sú zvieratá, ktoré sa stravujú na pastvi-

nách a pojedajú buriny, sú vhodné na ľudskú spotrebu a dodávané do 

našich kuchýň čerstvé každý deň.

VOĽNE LOVENÉ RYBY
Kanadský studený Pacifik a číre severské jazerá, náš štedrý zdroj rýb.

Naše lososy, slede a platesy sú lovené pri North Vancouver Island a náš 

severský zubáč, jazerný sih a severská šťuka sú lovené v ľadových 

kanadských severských jazerách.

Do našich kuchýň sú dodávané rovnako ČERSTVÉ a studené, ako sú 

vody odkiaľ pochádzajú. Naše ryby sú plné zdraviu prospešných látok a 

poskytujú kompletnú výživu.

JAZERNÝ SIH
SEVERNÁ KANADA

SEVERSKÝ ZUBÁČ
SEVERNÁ KANADA

SLEĎ
VANCOUVER ISLAND

TICHOMORSKÝ LOSOS
VANCOUVER ISLAND

SEVERSKÁ ŠŤUKA
SEVERNÁ KANADA

PLATESA
VANCOUVER ISLAND

EARL, ODBORNÍK NA DIVOKÉ KANCE, MAYERTHORPE, ALBERTA
DÔVERYHODNÝ DODÁVATEĽ ČERSTVÉHO MÄSA DIVOKÝCH KANCOV

ALEIDA Z MEKO FARMY, DÔVERYHODNÝ DODÁVATEĽ 
VOĽNE CHOVANÝCH ALBERTSKÝCH KURČIAT.
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BIOLOGICKY VHODNÉ PRAVIDLO Č.2

BOHATÝ OBSAH MÄSA A PROTEÍNOV

VZŤAH PROTEÍNY
VERZUS SACHARIDY

ČO HOVORIA ODBORNÍCI 
O SACHARIDOCH
Organizácia The Association of American 

Feed Control Officials' Nutrient  Profiles 

uvádza, že mačky vo svojej strave 

nepotrebujú žiadne množstvo sacharidov 

Komisia The National Research Counci-

l's Committee on Animal Nutrition tvrdí, 

že „ak má telo dostatok proteínov, 

nepotrebuje v podstate vôbec žiadne 

sacharidy.“

SACHARIDY

PR
OT

EÍN
Y

MAČKA JE PODĽA VEDECKÝCH NORIEM A EVOLUČNEJ HISTÓRIE 

ZDOMÁCNENÁ AFRICKÁ DIVOKÁ MAČKA.

Všetky mačky, od Mainskej mývalej mačky až po Perzskú, sú nositeľkami 

rovnakých zákonitostí DNA a vyvinuli sa z jedného predka – africkej 

divokej mačky. Takže nie je žiadným prekvapením, že moderné mačky 

všetkých plemien sú nie len schopné jesť potravu svojich predkov, ale že 

ju v skutočnosti vyžadujú pre zachovanie svojho zdravia.

Rovnako ako ich divokí príbuzní, sú aj domáce mačky mäsožravce. Sú 

vybavené ostrými zubmi a telesne vyvinuté tak, že dokážu účinne 

metabolizovať proteíny a tuky z mäsa.

ORIJEN obsahuje 80 % mäsa. Obsah mäsa a mäsových proteínov je 

porovnateľný s prirodzenou stravou a dodáva tak kompletnú výživu 

Vašej mačke a mačiatku.

VZŤAH MEDZI PROTEÍNMI A SACHARIDMI
Vzťah medzi proteínmi a sacharidmi je jednoduchý: AK SA OBSAH 

JEDNEJ ZLOŽKY ZVÝŠI, OBSAH DRUHEJ ZLOŽKY NUTNE KLESÁ. 

Znamená to, že čím viac proteínov krmivo obsahuje, o to menej je v ňom 

miesta pre sacharidy. 

A to je dobre, pretože zatiaľ čo proteíny sú dôležité pre zdravú srsť 

mačiek, sacharidy VÔBEC nepotrebujú. Sacharidy spôsobujú u našich 

štvornohých spoločníkov obezitu a cukrovku.

KANADSKÝ SEVERSKÝ RYS – GENETICKÝ PRÍBUZNÝ ZDOMÁCNENÝCH MAČIEK VŠETKÝCH PLEMIEN
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JAX ODPOČÍVA VO VYSOKEJ TRÁVE, MONTGOMERY, TEXAS. AUTORKA FOTOGRAFIE VICTORIA MITCHEL

BIOLOGICKY VHODNÉ PRAVIDLO Č.3

OBMEDZENÝ OBSAH SACHARIDOV
MAČKY SÚ VYVINUTÉ AKO MÄSOŽRAVCE A ICH PRIRODZENÁ STRAVA 

OBSAHUJE LEN VEĽMI MALÉ MNOŽSTVO SACHARIDOV, AK VÔBEC 

NEJAKÉ. 

Takže nie je žiadne prekvapenie, že mačky sacharidy, ktoré im poskytujú 

len malú výživovú hodnotu, vôbec nepotrebujú.

To je dôvod, prečo ORIJEN obsahuje len polovicu sacharidov oproti 

bežným komerčným krmivám a vďaka nízkoglykemickým surovinám 

udržiava u mačiek stabilnú hladinu cukru v krvi a optimálnu telesnú váhu.

VŠETKY SACHARIDY NIE SÚ ROVNAKÉ
GLYKEMICKÝ INDEX (GI) je systém, ktorý hodnotí sacharidy od 0 do 

100 na základe ich vplyvu na krvný cukor.

VYSOKOGLYKEMICKÉ SACHARIDY ako ryža a kukurica sú trávené 

rýchlo a spôsobujú prudký vzostup hladiny cukru v krvi a zvýšené 

ukladanie tukov.

NÍZKOGLYKEMICKÉ SACHARIDY ako šošovica a cícer spôsobujú 

pozvoľný vzostup a pokles hladiny cukru v krvi a rovnako dochádza            

k poklesu ukladania tukov.

To je dôvod, prečo sa ORIJEN vyznačuje obsahom šošovice a cícera ako 

Biologicky Vhodných sacharidov s GI 21 a 32. Pre porovnanie ryža má GI 

70 a kukurica má GI 65.

POLE S CÍCEROM BLÍZKO PONTEIXU, SASKATCHEWAN, CANADA
NÁŠ ZDROJ CÍCERA

STREDNÝ GI (MEDZI 55-69)
TEKVICA, MRKVA, SLADKÉ ZEMIAKY

NÍZKY GI (MENEJ  NEŽ 55)
ŠOŠOVICA, CÍCER, SLADKÉ ZEMIAKY ODRODY YAMS, ŠPENÁT, 
JABLKÁ A HRUŠKY

VYSOKÝ GI (NAD 70) 
RYŽA, MLETÁ KUKURICA, SUŠENÉ ZEMIAKY

GLYKEMICKÝ INDEX
Glykemický Index (GI) je systém, ktorý 

hodnotí sacharidy na základe ich vplyvu 

na krvný cukor.
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SLNKOM POBOZKANÉ OKANAGANSKÉ ÚDOLIE V BRITSKEJ KOLUMBII, KANADA
NÁŠ ZDROJ ČERSTVÉHO OVOCIA A BOBUĽOVÍN

BIOLOGICKY VHODNÉ PRAVIDLO Č.4

OVOCIE, ZELENINA A BOBUĽOVINY
ČERSTVÉ Z NÁŠHO REGIÓNU

KANADSKÉ ÚRODNÉ SADY: 
NÁŠ ZDROJ ČERSTVÉHO 
OVOCIA A ZELENINY
Bežné mačacie krmivá sa vyznačujú 

obsahom ovocia a zeleniny v suchej, múčko-

vej forme a sú neznámého pôvodu. 

ORIJEN JE INÝ

Západné kanadské slnečné ovocné sady sú 

zdrojom čerstvého ovocia a bobuľovín 

vrátane jabĺk Red Delicious a hrušiek 

Bartlett – všetko je dodávané čerstvé, plné 

zdraviu prospešných látok a lahodnej chuti.

NAMIESTO CEREÁLNYCH OBILNÍN SA ORIJEN VYZNAČUJE OBSAHOM 

NÍZKOGLYKEMICKÉHO OVOCIA, ZELENINY A BOBUĽOVÍN, KTORÉ SÚ 

DODÁVANÉ ČERSTVÉ A CELÉ ZO ZÁPADNÝCH KANADSKÝCH ÚROD-

NÝCH PRÉRIÍ A MIESTNYCH SADOV.

Zatiaľ čo bežné krmivá pre mačky obsahujú veľké množstvo obilnín a len 

zlomok ovocia a zeleniny v sušenej forme, ORIJEN nahradzuje 

nevhodné obilniny ovocím a zeleninou, ktoré sú každý deň dodávané 

čerstvé a celé z nášho regiónu.

ČERSTVÉ JABLKÁ A HRUŠKY pochádzajú z miestnych sadov z Britskej 

Kolumbie a sú bohatým zdrojom fytoživín a vlákniny.

BRUSNICE A ČUČORIEDKY pochádzajú z údolia Fraser a obsahujú 

vysoké množstvo antioxidantov, ktoré podporujú imunitu a močové 

ústrojenstvo.  

TEKVICA MASLOVÁ pestovaná v našom regióne je čerstvá a plná 

zdravej vlákniny a je to prírodný zdroj vitamínov, vrátane B6, ktorý 

podporuje imunitu.

MRKVA sa pestuje v našich čiernych prérijových pôdach a je dodáva-

ná čerstvá. Je bohatá na obsah draslíka a vitamínu B.

LISTY ŠPENÁTU sú veľmi výživné, dodávané čerstvé a sú teda plné 

kyseliny listovej, vitamínu K a železa, luteínu a bioflavonoidov.

10 ORIJEN BIOLOGICKY VHODNÉ KRMIVO PRE MAČKY

AARON Z FARMY SUNFRESH, MIESTNY PESTOVATEĽ ČERSTVEJ MRKVY



BRUSNICE SA PESTUJÚ V NEPRIEPUSTNOM PODLOŽÍ
V BOGS V ÚDOLÍ FRASER, RICHMOND, BRITSKÁ KOLUMBIA

BIOLOGICKY VHODNÉ PRAVIDLO Č.5

BYLINY POSILŇUJÚ TELO A MYSEĽ MY POZNÁME MIESTNYCH
PESTOVATEĽOV A DÔVERUJEME IM
Od chalúh až po brusnice a mrkvu sa

zameriavame na čerstvé, celé ovocie, 

zeleninu a bobuľoviny, ktoré získavame od

pestovateľov, ktorých poznáme a ktorým 

dôverujeme. Ako napr. Michael z Acadian 

Seaplants, Nova Scotia, dôveryhodný 

dodávateľ ručne zozbieraného hnedého 

kelpu a Aaron z farmy Sunfresh z Edmon-

tonu, dôveryhodný dodávateľ čerstvej                   

a miestnej zeleniny.

AK SA NAŠE MAČKY MUSIA O SEBA STARAŤ SAMÉ, TAK I NAĎALEJ 

INŠTINKTÍVNE VYHĽADÁVAJÚ URČITÉ BURINY A LIEČIVÉ RASTLINY, 

KTORÉ ZLEPŠUJÚ ICH ZDRAVIE.

Byliny napodobňujú prirodzenú stravu, podporujú trávenie, slúžia ako 

posilňujúci liek a podpora pre spevnenie orgánov a tkanív v určitých čas-

tiach tela, pomáhajú telu vylučovať toxíny podnecovaním fyziologických 

procesov ako je prečišťovanie pečene.

ZMES KOREŇA ČAKANKY A SLADKÉHO DRIEVKA poskytuje rozpustnú 

vlákninu, zatiaľ čo upokojuje a vyživuje tráviace ústrojenstvo, prečišťuje 

hrubé črevo a napomáha znížiť hladinu inzulínu v krvi.

KOREŇ ANGELIKY LEKÁRSKEJ A SENOVKY GRÉCKEJ podporuje tráviace 

ústrojenstvo a poskytuje antioxidanty, ktoré chránia obličky proti chronic-

kému ochoreniu.

KOREŇ PÚPAVY LEKÁRSKEJ A KVETY HARMANČEKA LEKÁRSKEHO 

upokojujú a posilňujú tráviace ústrojenstvo a poskytujú esenciálne oleje, 

ktoré pomáhajú pri poranení a infekcii.

LÍSTKY MÄTY PIEPORNEJ A SLADKÝ FENIKEL upokojujú brušné svaly, 

zlepšujú tok žlče, povzbudzujú sekréciu žalúdočných štiav a uľahčujú 

správnu absorpciu živín.

NECHTÍK LEKÁRSKY A ROZMARÍN LEKÁRSKY sú bohatými zdrojmi anti-

oxidantov, ktoré chránia telo, majú hypoglykemický účinok a znižujú 

množstvo cukru v krvi.

HNEDÝ KELP (MORSKÁ RIASA) obsahuje 60 prírodných minerálov a základ-

ných prvkov – všetko je získavané z kanadských atlantických vôd.
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KRMIVÁ PRE MAČKY & MAČIATKA

ORIJEN CAT & KITTEN

MILO SI UŽÍVA SLNIEČKO V MAIDSTONE, SASKATCHEWAN. AUTORKA FOTOGRAFIE WENDI WANDLER.

ORIJEN 6 FISH 

ORIJEN CAT & KITTEN sa vyznačuje bezkonkurenčným obsahom voľne chovaných kurčiat a moriek, celých vajec od nosníc a voľne lovených 

rýb – všetko je chované alebo lovené v našom regióne a dodávané do našich kuchýň čerstvé a teda plné zdraviu prospešných látok a poskytuje 

tak kompletnú výživu.

ZLOŽENIE: 

Čerstvé vykostené kurča (20 %), dehydrované kurča (15 %), čerstvá kuracia pečeň (4 %), celý 

čerstvý sleď (4 %), čerstvá vykostená morka (4 %), dehydrovaná morka (4 %), čerstvá morčacia 

pečeň (3 %), celé čerstvé vajcia (3 %), čerstvý vykostený zubáč (3 %), celý čerstvý losos (3 %), 

čerstvé kuracie srdcia (3 %), kuracia chrupavka (3 %), dehydrovaný sleď (3%), dehydrovaný losos 

(3 %), olej z kuracej pečene (3 %), kurací tuk (2 %), červená šošovica, zelený hrach, zelená 

šošovica, lucerna sušená na slnku, sušená chaluha, tekvica, tekvica maslová, listy špenátu, 

mrkva, jablká, hrušky, brusnice, koreň čakanky obyčajnej, koreň púpavy lekárskej, harmanček 

lekársky, lístky mäty piepornej, koreň zázvoru, semená rasce, kurkuma dlhá, šípky, mrazom 

sušená kuracia pečeň, mrazom sušená morčacia pečeň, mrazom sušené kurča, mrazom 

sušená morka. 

ANALÝZA

Hrubý proteÍn...........................................................42 %

Obsah tuku...............................................................20 %

Hrubá vláknina ..........................................................3 %

Hrubý popol ...............................................................8 %

Vápnik......................................................................1,4 %

Fosfor ......................................................................1,1 %

Horčík ....................................................................0,09 %

Taurín ....................................................................0,25 %

Omega-6 / Omega-3.................................. 3,5 % / 1,2 %

DHA/EPA..................................................... 0,7 % / 0,4 %

OBSAH KALÓRIÍ: Vstrebateľná energia je 4060 kcal/kg (500 kcal v 250 ml odmerke), 41 % energie pochádza z proteínov, 17 % zo sacharidov a 42 % z tukov.

Inšpirované bohatou rozmanitosťou čerstvých rýb z našich miestnych vôd. Krmivo ORIJEN 6 FISH je plné sladkovodných a morských rýb, ktoré 

sú lovené vo vnútri nášho regiónu a do našich kuchýň sú dodávané tak čerstvé a studené, ako sú vody, z ktorých pochádzajú.

ZLOŽENIE: 

Celý čerstvý losos (14 %), celý čerstvý sleď (12 %), dehydrovaný losos (12 %), dehydrovaný sleď (12 %), 

dehydrovaná treska (12 %), celá čerstvá platesa (3 %), čerstvý vykostený zubáč (3 %), čerstvá 

vykostená severská šťuka (3 %), čerstvý vykostený jazerný sih (3 %), lososový olej (3 %), sledí olej (3 %), 

cícer, červená šošovica, zelená šošovica, zelený hrach, hrachová vláknina, olej canola (repka poľná), 

lucerna sušená na slnku, sušená chaluha, tekvica, tekvica maslová, listy špenátu, mrkva, jablká, 

hrušky, brusnice, koreň čakanky obyčajnej, koreň púpavy lekárskej, harmanček lekársky, lístky 

mäty piepornej, koreň zázvoru, semená rasce, kurkuma dlhá, šípky, mrazom sušený sleď, mrazom 

sušená merlúza, mrazom sušená platesa. 

ANALÝZA

Hrubý proteín...........................................................42 %

Obsah tuku...............................................................20 %

Hrubá vláknina ..........................................................3 %

Hrubý popol ...............................................................8 %

Vápnik......................................................................1,4 %

Fosfor ......................................................................1,1 %

Horčík ....................................................................0,09 %

Taurín ....................................................................0,25 %

Omega-6 / Omega-3.................................. 2,5 % / 1,8 %

DHA / EPA...................................................... 1 % / 0,7 %

OBSAH KALÓRIÍ: Vstrebateľná energia je 4060 kcal/kg (500 kcal v 250 ml odmerke), 41 % energie pochádza z proteínov, 17 % zo sacharidov a 42 % z tukov.

MAČKY SÚ VYVINUTÉ AKO LOVCI. ANATÓMIA ICH ZUBOV, ČEĽUSTÍ A TRÁVIACEHO SYSTÉMU ICH ZARAĎUJE K MÄSOŽRAVCOM, VYVINUTÝM K PRÍJMU 

VÝHRADNE MÄSOVEJ STRAVY.

Zatiaľ čo ľudia veľmi často svojim mačkám pripisujú ľudské vlastnosti, nie je to postoj, ktorý by mali uplatňovať aj u ich krmiva. A to preto, že mačky sú 

vyvinuté ako mäsožravci a navzdory modernému životnému štýlu zostávajú ich anatomické rysy takmer výhradne prispôsobené na mäsovú stravu.

Krmivo obsahuje vysoké množstvo čerstvých druhov mäsa, vysoko výživnej pečene, vnútorností, chrupaviek a špiku – všetko v pomere, ktorý 

napodobňuje prirodzenú stravu – ORIJEN podporuje špičkové zdravie mačiek a mačiatok všetkých plemien, veku a životného štýlu.
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MRAZOM SUŠENÉ PAMLSKY – ÚŽASNÁ PRÍRODNÁ CHUŤ

Krmivo ORIJEN Regional Red je symfóniou čerstvého anguského hovädzieho, divokého kanca, albertského jahňaťa, tradičného bravčového a 

bizóna – všetky druhy mäsa sú zo zvierat, ktoré sú chované v našom regióne ľuďmi, ktorých poznáme a ktorým dôverujeme. Vďaka svojmu vyso-

kému obsahu mäsa a proteínov poskytuje krmivo neporovnateľnú výživu a chuť

ZLOŽENIE: 

Čerstvý vykostený divoký kanec (6 %), čerstvé vykostené jahňa (6 %), čerstvé vykostené hovädzie (6 

%), čerstvá hovädzia pečeň (6 %), čerstvé vykostené bravčové (6 %), celý čerstvý sleď (6 %), čerstvá 

bravčová pečeň (5 %), dehydrované hovädzie (5 %), dehydrované jahňa (5 %), dehydrovaný sleď (5 %), 

dehydrovaný losos (4 %), dehydrovaná treska (4 %), jahňací tuk (4 %), zelená šošovica, cícer, červená 

šošovica, čerstvý bizón (3 %), celé čerstvé vajcia (3 %), žltý hrach, čerstvé hovädzie vnútornosti (2 %), 

sledí olej (2 %), čerstvá jahňacia pečeň (1 %), čerstvé hovädzie obličky (1 %), lucerna sušená na slnku, 

chaluha, tekvica, tekvica maslová, špenát, mrkva, jablká, hrušky, brusnice, koreň čakanky 

obyčajnej, koreň púpavy lekárskej, harmanček lekársky, lístky mäty piepornej, koreň zázvoru, 

semená rasce, kurkuma dlhá, šípky, mrazom sušená jahňacia pečeň, mrazom sušená hovädzia 

pečeň, mrazom sušená pečeň divokého kanca, mrazom sušené vnútornosti.

ANALÝZA

Hrubý proteín...........................................................40 %

Obsah tuku...............................................................20 %

Hrubá vláknina ..........................................................3 %

Hrubý popol ...............................................................9 %

Vápnik......................................................................1,7 %

Fosfor ......................................................................1.3 %

Horčík ......................................................................0.1 %

Taurín ......................................................................0.2 %

Omega-6 / Omega-3.................................. 2.4 % / 1.2 %

DHA / EPA................................................. 0.3 % / 0.25 %

OBSAH KALÓRIÍ: Vstrebateľná energia je 4060 kcal/kg (500 kcal v 250ml odmerke), 40 % energie pochádza z proteínov, 18 % zo sacharidov a 42 % z tukov.

ORIJEN REGIONAL RED

VŠETKY MAČKY A MAČIATKA SA VYVINULI AKO ICH PREDKOVIA. MYSLÍME SI, ŽE BY SA TAK MALI AJ STRAVOVAŤ.

To je dôvod, prečo sa všetky krmivá ORIJEN pre mačky vyznačujú výnimočne vysokým obsahom čerstvých celých druhov mäsa, vysoko výživnej pečene, 

vnútorností, chrupaviek a špiku – všetko v pomere, ktorý odráža ich prirodzenú stravu – zatiaľ čo vylučujú vysokoglykemické sacharidy a rastlinné proteíny, 

ktoré do ich stravy jednoducho nepatria.  

Vyrobené zo skutočne čerstvých miestnych surovín v našich ocenených kuchyniach. ORIJEN udržuje Vašu mačku alebo mačiatko šťastné, zdravé a silné. 

Prečítajte si naše zloženie a určite budete tiež nadšení!

KVÔLI INTENZÍVNEJ A PRIRODZENEJ CHUTI, KTORÚ VŠETKY MAČKY ZBOŽŇUJÚ, PRIMIEŠAVAME DO 
KRMÍV ORIJEN PRE MAČKY ČISTÉ, MRAZOM SUŠENÉ MÄSO, PEČEŇ A VNÚTORNOSTI, KTORÉ VYRÁ-
BAME V NAŠICH VLASTNÝCH KUCHYNIACH. 

MRAZOM SUŠENÉ

„EXISTUJÚ DVE ÚTOČISKÁ PRED BIEDOU SVETA - HUDBA A MAČKY“   ALBERT SCHWEITZER

NOVÝ



SKUTOČNÉ KRMIVO
SKUTOČNÉ KUCHYNE

NOVÉ
SUŠENÉ MRAZOM

SUŠENIE MRAZOM JE ZLATÝ ŠTANDARD KONZERVÁCIE KRMÍV A NAŠE 

KUCHYNE, KDE TOTO KRMIVO SPRACOVÁVAME SÚ JEDNÝMI Z NAJLEP-

ŠÍCH V KANADE.

Rovnako ako surové krmivo, mrazom sušené pamlsky ORIJEN sú pripravo-

vané bez varenia, čo znamená, že naše čerstvé miestne suroviny nepri-

chádzajú tepelným spracovaním o svoje zdraviu prospešné látky.  

Začíname veľmi rýchlym zamrazením našich čerstvých surovín, aby sme 

v nich uzamkli ich zdraviu prospešné látky, potom nasleduje 18-hodinový 

proces v tlakovej komore, pri ktorom dochádza k sušeniu mrazom pri 

nízkej teplote (-50 °C), kde sa premení zamrznutá voda z našich surovín 

rovno na paru a to bez akéhokoľvek varenia a straty prírodných štiav.

NA ROZDIEL OD VARENIA, SUŠENIE MRAZOM ODSTRAŇUJE VODU, LEN 

VODU, TAKŽE VŠETKY ŽIVINY ZOSTÁVAJÚ V KRMIVE – PRESNE TAM, KDE 

MAJÚ BYŤ – čo znamená, že mrazom sušené pamlsky si udržia všetky 

svoje zdraviu prospešné látky. Ak Vaša mačka vyskúša toto krmivo, zami-

luje sa doň.

SME PYŠNÍ NA NAŠE KRMIVO A PRIPRAVU-

JEME NAŠE VLASTNÉ KRMIVÁ V NAŠICH 

VLASTNÝCH KUCHYNIACH PO VIAC AKO 

ŠTVRŤSTOROČIE.

To znamená, že nevyrábame krmivo pre 

ďalšie spoločnosti a nepripustíme, aby 

bolo naše krmivo vyrábané niekým iným. 

My vyrábame každý pamlsok ORIJEN v našich 

vlastných kuchyniach, kde kontrolujeme 

každý detail výroby. 

NECHCELI BY SME TO ROBIŤ INÝM SPÔSO-

BOM A VERÍME, ŽE ANI VY NIE. 

NIKDY NEVYUŽÍVAME NEZNÁME ZDROJE. MRAZOM SUŠENÉ KRMIVO ORIJEN JE RUČNE BALENÉ V NAŠICH VLASTNÝCH KUCHYNIACH.

BOJIDER PRI RÝCHLO MRAZIACOM TUNELI, KDE SÚ NAŠE ČERSTVÉ 
SUROVINY BLESKOVO ZAMRAZENÉ POMOCOU TEKUTÉHO DUSÍKA.

MRAZOM SUŠENÉ PAMLSKY PRE MAČKY

ORIJEN FREEZE-DRY
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NAŠE MRAZOM SUŠENÉ PAMLSKY PRE MAČKY SA VYZNAČUJÚ ROVNAKÝM OBSAHOM ČERSTVÉHO MIESTNEHO MÄSA, 

HYDINY A RÝB AKO NAŠE OCEŇOVANÉ SUCHÉ KRMIVÁ PRE MAČKY.

Pamlsky sú plné 100 % mäsa z hydiny, vajec od nosníc, voľne lovených rýb a mäsa z voľne chovaných zvierat. Všetky suroviny sú 

dodávané čerstvé a potom sú mrazom sušené, tieto špeciálne pamlsky ORIJEN prinášajú Vašej mačke lahodnú chuť a zdraviu 

prospešné látky a dodávajú duševnú pohodu i Vám.
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MRAZOM SUŠENÉ PAMLSKY PRE MAČKY DOSTUPNÉ VELIKOSTI:
35G/1 .25OZ

ORIGINAL
Pamlsky sú plné zdraviu prospešných látok z čerstvého mäsa 

z voľne chovaných kurčiat a moriek z miestnych prérijových 

fariem a z voľne lovenej čerstvej platesy z tichomorských vôd 

pri North Vancouver Island.

ZLOŽENIE: Čerstvá kuracia pečeň, čerstvá morčacia pečeň, 

čerstvé vykostené kurča plemena Cobb, čerstvá vykostená 

morka, čerstvá vykostená platesa.

ALBERTA LAMB
Pamlsky sú plné lahodnej chuti. Naše jahňatá sú chované 

voľne na miestnych farmách a kopcoch a ich mäso je do našich 

kuchýň dodávané ČERSTVÉ každý deň.

ZLOŽENIE: Vykostené jahňa, jahňacia pečeň, jahňacie 

vnútornosti.

WILD BOAR
Krmivo je plné výživy a chuti. Naše mäso divokého kanca je 

dodávané čerstvé z miestnych fariem, kde sú divoké kance 

chované voľne a pojedajú prírodnú stravu ako sú hľuzy               

a výhonky.

ZLOŽENIE: Čerstvá pečeň divokého kanca, čerstvý vykostený 

divoký kanec.

TUNDRA
Tieto jedinečné a lahodné pamlsky sa vyznačujú obsahom mäsa 

losa, zveriny, prepelice a pstruha dúhového, ktoré sú chované 

alebo lovené v našom regióne a ich mäso je k nám dodávané 

čerstvé ľuďmi, ktorých poznáme a ktorým dôverujeme.

ZLOŽENIE: Čerstvá vykostená zverina , čerstvá losia pečeň, 

čerstvý vykostený los, čerstvá vykostená prepelica, čerstvý pstruh 

dúhový.

REGIONAL RED
Pamlsky sú plné chuti, obsahujú červené mäso zo zvierat, ktoré 

sú chované pod albertským modrým nebom ľuďmi, ktorých 

poznáme a ktorým dôverujeme. Mäso je dodávané do našich 

kuchýň čerstvé, je teda plné zdraviu prospešných látok.

ZLOŽENIE: Čerstvá pečeň divokého kanca, čerstvá jahňacia pečeň, 

čerstvá pečeň z anguského hovädzieho, čerstvý vykostený divoký 

kanec, čerstvé vykostené jahňa, čerstvé vykostené anguské 

hovädzie.

100 % OBSAH MÄSA. 100 % PRÍRODNÉ.
Biologicky vhodné pamlsky ORIJEN sú spracovávané bez varenia a kon-

zervantov. Pamlsky sa vyznačujú 100% obsahom mäsa, ktoré je ľahkým 

zamrazením usušené tak, aby sa v ňom uchovali zdraviu prospešné látky. 

Do týchto čistých a prírodných pamlskov sa Vaša mačka zamiluje. 

„ŠTUDOVAL SOM MNOHÝCH FILOZOFOV A MNOHO MAČIEK. ZDRAVÝ ROZUM MAČIEK JE OMNOHO LEPŠÍ.“  HIPPOLYTE TAINE



OCEŇOVANÉ BIOLOGICKY VHODNÉ KRMIVO PRE MAČKY

@CHAMPIONPETFOODLIKE US ON FACEBOOK

VÝHRADNÝ DOVOZCA FIRMY CHAMPION PETFOODS PRE ČR A SR:
WEBER-MLÝN, MASARYKOVA 159, HOŘOVICE 26801—CZ

TEL.FAX: +420 311 514 300
EMAIL: ORIJEN@ACANA.CZ

VYROBENÉ V KANADE firmou CHAMPION PETFOODS LP
11403 – 186 STREET, EDMONTON, ALBERTA, CANADA  T5S 2W6

TEL 780.784.0300   FAX 780. 939. 6858
TOLL FREE 1. 877. 939. 0006 (NORTH AMERICA)

NAVŠTÍVTE CHAMPIONPETFOODS.COM 
A POZRITE SI VIDEO O NAŠICH 
ČERSTVÝCH MIESTNYCH SUROVINÁCH

KANADSKÉ ROZĽAHLÉ A ÚRODNÉ ZEME. NÁŠ ZDROJ INŠPIRÁCIE A ČERSTVÝCH MIESTNYCH SUROVÍN

VO FIRME CHAMPION JE NAŠE POSLANIE JASNÉ A SILNÉ. VYRÁBAME BIOLOGICKY VHODNÉ KRMIVO PRE PSY A MAČKY

Z ČERSTVÝCH MIESTNYCH SUROVÍN.

Naše oceňované krmivo sa vyznačuje bezkonkurenčným obsahom rôznych druhov mäsa, voľne chovanej hydiny, vajec 

od nosníc, voľne lovených rýb a na slnku vyzretého ovocia a zeleniny – všetky suroviny sú pestované a chované blízko 

domova ľuďmi, ktorých poznáme a ktorým dôverujeme a do našich kuchýň sú dodávané ČERSTVÉ KAŽDÝ DEŇ, sú teda 

plné vône, zdraviu prospešných látok a poskytujú tak kompletnú výživu. 

Vyrobené z kanadských najlepších a najčerstvejších surovín v našich vlastných oceňovaných kuchyniach, ORIJEN 

zaručuje, že udrží Vašu milovanú mačku šťastnú, zdravú a silnú. 

Prečítajte si naše zloženie a iste nám dáte za pravdu.

FSC 
FPO


