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GEPAST DIEET VOOR DE DIEREN
WILDLANDS beschikt over een centrale keuken waar het voedsel voor de dieren wordt bereid.
De dierenarts en diëtiste werken nauw samen. Zij spelen een grote rol in het gezond houden van de dieren.

GROENTEBOER

DIEETKEUKEN
Het voer wordt naar de verblijven van de dieren gebracht
zodat de dierverzorgers kunnen voeren.
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VOER KOMT BINNEN

VOEDSELVOORBEREIDING

VERDELEN, KLAARZETTEN
EN RONDBRENGEN
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LEEUWENVOER?

VOEREN VAN DE DIEREN

AFWAS IN DE DIEETKEUKEN

Mocht er binnen het park een dier doodgaan, zoals een impala of geit,
dan wordt er door de dierenarts gekeken
of het dier geschikt is om aan
de leeuwen te voeren.
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Kies je taal
Choose your language
Wähl ihre Sprache

De dieetkeuken ontvangt eerste kwaliteit groente van lokale
leveranciers. Daarnaast wordt er soms door particulieren ook voedsel
aangeboden dat nog prima te eten is, maar anders zou worden
weggegooid. Bijvoorbeeld omdat de komkommer krom is in plaats
van recht. De groenten mogen best afwijken van de ‘gewenste vorm’.
Dat maakt de dieren en het keukenpersoneel niks uit.

NIEUW DIER? NIEUW DIEET!

De diëtiste in WILDLANDS stelt voor elk diersoort een dieet
samen. Zij heeft hiervoor contact met andere dierentuinen
en doet zelf onderzoek naar het voedsel dat de dieren in het
wild eten. Er wordt ook gekeken naar het gebit en de
spijsvertering van het dier, aangezien deze zijn aangepast
aan het voedsel dat een dier eet.
Soms lijkt het alsof dieren niet de ‘juiste’ voeding krijgen.
Apen eten toch bananen? Apen eten weliswaar vruchten,
maar deze inheemse vruchten uit tropische landen lijken in
de verste verte niet op het fruit dat wij in de supermarkt
vinden. De vruchten die apen eten zijn erg vezelrijk en
helemaal niet zo zoet.
In plaats van fruit kunnen apen
daarom beter groente met meer
vezels en veel minder suiker eten.
Op deze manier wordt er voor
elk dier goed gekeken welke
voedingsstoffen hij nodig heeft.
Wilde bananen

VOEDSELVERRIJKING

De dieren in WILDLANDS krijgen ook voedselverrijking.
Hun eten wordt dan op een ‘uitdagende’ manier aangeboden
door het bijvoorbeeld in te vriezen of in een bal met gaatjes
te stoppen. Zo wordt voorkomen dat de dieren zich vervelen
en zijn ze, net als hun wilde soortgenoten, langer bezig om
hun voedsel te krijgen.

