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Odpowiednia miska dla kota, to taka, która przede wszystkim jest praktyczna dla naszego
pupila. Większość kotów ma swoje potrzeby wobec tego jak pić wodę, czy gdzie powinna
znajdować się karma. Co więcej, odpowiednie miski dla kota muszą zapewnić mu komfort
podczas jedzenia. Dla niektórych zwierząt można także zdecydować się na specjalne miski,
które spowalniają jedzenie karmy, dlatego przed wyborem warto poznać różnego rodzaju miski,
żeby móc zdecydować, która będzie pasować naszemu kotu.

  Miski ceramiczne, czy miski plastikowe, a może wykonane ze stali
nierdzewnej? Jak wybrać?
  

Wybór odpowiedniej miseczki dla kota , to także decyzja, z jakiego materiału ma być ona
wykonana. Zarówno miska metalowa jak i ceramiczna miska mają swoje zalety i wady. Jeśli
wybieramy miskę na karmę dla naszych kotów, to każdy z tych materiałów może być
odpowiedni. Ten jeden z najbardziej podstawowych akcesoriów, jakim jest miska, powinien być
łatwy do mycia, abyśmy zawsze znaleźli czas na dokładne oczyszczenie resztek jedzenia.
Decydując się na miseczki dla kota wykonane z ceramiki, powinniśmy uważać na to, aby w
razie ukruszenia się powierzchni naczynia, usunąć odłamki i zakupić nową, aby nasz kot nie
poranił się ostrymi brzegami, a jeśli okruszki trafią do pokarmu, to mogę być szkodliwe dla
żołądka. Miska ceramiczna daje dużą możliwość dopasowania jej do wystroju naszej kuchni, ze
względu na ogromną ilość różnorodnych modeli i w przypadku gdy jest przeznaczona do picia,
to nie zmienia smaku wody.

  

Ze względu na estetykę można zdecydować się na metalowe miski, które prezentują się bardzo
dobrze niezależnie od aranżacji naszych domowych wnętrz. Niestety miski metalowe mogą
zmieniać smak wody, przez co niektóre koty mogą niechętnie, lub w ogóle z nich nie korzystać,
co wpłynie bardzo szkodliwie na ich zdrowie. Dlatego takie miseczki świetnie sprawdzą się jako
miska do suchej i mokrej karmy. Warto pamiętać, że na karmę o wiele korzystniej mieć dwie
miski dla kota, ponieważ w innym wypadku musielibyśmy często wyrzucać suchą karmę, kiedy
chcielibyśmy karmić kota mokrą karmą.
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  Miseczki dla kota, ile powinniśmy mieć ich w domu?
  

Dla regularnych posiłków każdy z naszych kotów powinien mieć dwie miski. Mogą to być
zarówno te wykonane z plastiku, jak i metalowe, czy ceramiczne. Kot ze względu na swoje
wrażliwe wibrysy musi mieć miskę, która przede wszystkim nie będzie zbyt głęboka, aby z
łatwością sięgał po karmę. Kolejna ważna miska, czyli trzecia, to ta, która służy do picia wody,
ważne jest, aby była ustawiona daleko od miseczek z jedzeniem. Co więcej, jeśli nasz kot
niechętnie pije wodę, można spróbować zakupić specjalną fontannę. Warto pamiętać, że
miseczka to czasem nie wszystko i niezwykle przydatne akcesoria, to podkładki pod miski,
dzięki czemu zachowamy porządek w naszej kuchni, czy salonie i na pewno miska dla kota z
gumkami antypoślizgowymi, lub postawione na podkładce zapewni komfort jedzenia naszym
domowym futrzakom.
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