
Kissan oikeanlainen ravinto ja ruoka-aineallergiat  
 
 
Kissan luontainen ravinto sisältää paljon eläinperäistä proteiinia ja rasvaa. Kissan          
ihanteellinen ateria koostuukin proteiinista, rasvasta ja pienestä määrästä hiilihydraatteja, eli          
niistä samoista raaka-aineista, kuin mitä se saa pyydystäessään hiiriä ja muita pieniä            
nisäkkäitä.  
 
Kissan ruokavaliossa tärkein proteiininlähde on liha. Myös elimet, kuten kieli, maksa tai            
sydän maistuvat kissalle ja tuovat monipuolisuutta sen ruokavalioon. Lihasta kissa saa           
tarvitsemiaan aminohappoja, kuten arginiinia ja tauriinia. (Kissanomistajan opas, 6). 
 
Kissa tarvitsee ravinnossaan aineenvaihdunnalleen tärkeitä rasvahappoja. Niiden puutteesta        
kärsivällä kissalla voi esiintyä mm. ihon ja karvapeitteen huonokuntoisuutta. Lihassa olevan           
rasvan lisäksi kissa tarvitsee omega 3-rasvahappoja sisältävää ruokaa. (Kissanomistajan         
opas, 6). Näitä rasvahappoja kissa saa mm. rasvaisesta kalasta ja kalaöljystä (nutrolin.fi (4)). 
 
Kissa ei luontaisesti tarvitse paljoa hiilihydraatteja, koska sen ruuansulatus ei kykene           
käsittelemään niitä hyvin. Hiilihydraatteja kissa saa mm. viljatuotteista ja vihanneksista.          
Huomioitavaa on myös, että kissan ruuansulatus ei pysty käsittelemään suuria          
vihannespaloja. (Kissanomistajan opas, 7). Ruuan liian suuri hiilihydraattipitoisuus voi         
aiheuttaa kissalle ylipainoa ja virtsan pH-arvon nousemista, mikä edistää taas virtsakiteiden           
syntymistä (Hyvinvoiva kissa, 12). 
 
Lue lisää kissan luontaisesta ruokavaliosta: 

1) Kissatieto.fi 
2) Kissa tarvitsee rasvahappoja 
3) Kissaliiton 2018 julkaisema Kissanomistajan opas: 

https://www.kissaliitto.fi/wpolku/media/2019/03/Kissanomistajan_opas_2018_web.pdf 
 
 
Yleisimmin ruoka-aineallergiaa aiheuttaa joku proteiini. Yleisimpiä allergioita aiheuttavia        
ruoka-aineita ovat naudanliha, maitotuotteet, lammas, kana, kananmuna, soija, kala ja viljat           
sekä riisit. Tuoteselosteet kannattaakin lukea huolella allergisoivaa ruoka-ainetta etsiessä,         
koska useimmat kaupalliset eläinten ruuat sisältävät kyseisiä aineita.        
(punavuorenelainlaakari.fi (3)). 
 
Tyypillisiä kissojen allergiaoireita ovat esimerkiksi: 

● iho-ongelmat, kuten kutina ja punoitus 
● toistuvat korvatulehdukset 
● liiallisesta turkin nuolemisesta johtuvat karvapallo-ongelmat 
● suolisto-ongelmat, kuten oksentelu ja ripuli 
● hengitysongelmat 

 
 

http://www.kissatieto.fi/kissan-perushoito/kissan-ruokinnasta
https://www.nutrolin.fi/2018/05/14/kissa-tarvitsee-rasvahappoja/
https://www.kissaliitto.fi/wpolku/media/2019/03/Kissanomistajan_opas_2018_web.pdf


Oireiden ilmaannuttua älä kuitenkaan yritä hoitaa epäiltyä allergiaa itse ennen kuin           
eläinlääkäri on sulkenut muut mahdolliset sairaudet pois vaihtoehdoista.  
 
Lue lisää ruoka-aineallergioiden oireista ja sen hoidosta: Kissan ruoka-allergiat | Onko 
kissasi allerginen? 
 
Ruoka-aineallergian selvittäminen lähtee siitä, että ruokavaliosta poistetaan ne ruuat, joille          
kissan oletetaan herkistyneen tai joita sen ruuansulatus ei pysty käsittelemään normaalisti.           
Uuteen ruokavalioon pyritään valitsemaan niitä ruoka-aineita, joita kissa ei ole aikaisemmin           
syönyt. 
 
Rajoitetun ruokavalion kokeilun kesto riippuu usein kissan oireista. Iho-ongelmien kanssa          
uutta dieettiä voi joutua kokeilemaan jopa 12 viikkoa, ellei kauemmin. Suolisto-ongelmien           
kanssa oireet helpottavat yleensä nopeammin. Dieetin aikana kissa ei saa syödä mitään            
muuta dieettiin kuulumatonta.  
 
Oireiden helpotettua, aletaan kissan ruokavalioon lisätä vähitellen uusia proteiineja yksi          
kerrallaan. Jos allergiaoireet palaavat, syy allergiaoireisiin on löytynyt. Kissan         
ruoka-aineallergiat voivat johtua myös useammasta kuin yhdestä ruoka-aineesta. 
 
Lue lisää ruoka-aineallergioiden oireista ja sen hoidosta:  

 
1) Kissan ruoka-allergiat | Onko kissasi allerginen? 
2) Kissan kutina 
3) Allergiat, iho- ja korvapotilaat 

 
 
Eläinlääkäristä saatavat allergiaruuat perustuvat siihen, että niissä olevat proteiinit on          
pilkottu niin pieniksi, ettei elimistö niitä tunnista. Ruuissa käytetään myös monesti           
harvinaisempia raaka-aineita, kuten peuran- tai hirvenlihaa. (ouluek.fi (2)). 
 
Ruoka-aineiden lisäksi kissa voi olla allerginen myös kirpuille ja ympäristön allergeeneille.           
Tämän vuoksi oireiden ilmaannuttua kissaa kannattaa käyttää eläinlääkärissä. Myös lois- ja           
sieni-infektion oireet voivat muistuttaa allergian oireita. (royalcanin.com (1)). 
 
Lisää aiheesta: 

 
1) kissan yleiset allergiat – ROYAL CANIN 
2) Ruoka-aine allergia 

https://www.purina.fi/kaikki-kissoista/kissa-terveys-ravinto/oireet-joita-tulee-pit%C3%A4%C3%A4-silm%C3%A4ll%C3%A4/kissa-ruoka-allergiat
https://www.purina.fi/kaikki-kissoista/kissa-terveys-ravinto/oireet-joita-tulee-pit%C3%A4%C3%A4-silm%C3%A4ll%C3%A4/kissa-ruoka-allergiat
https://www.purina.fi/kaikki-kissoista/kissa-terveys-ravinto/oireet-joita-tulee-pit%C3%A4%C3%A4-silm%C3%A4ll%C3%A4/kissa-ruoka-allergiat
https://www.viksu.net/artikkelit/kissan-kutina
http://punavuorenelainlaakari.fi/allergiat/
https://www.royalcanin.com/fi/cats/health-and-wellbeing/cat-skin-allergies
https://www.ouluek.fi/sairaudet-ja-hoito-ohjeet/sairaudet/ruoka-aine-allergia/

