
Az Állatkert konyhája

Mivel az Állatkertben igen sokféle állat él, így természetesen ezek sokféle 
táplálékot is fogyasztanak. Ezek közül sokat a saját konyhánkban is megta-
lálunk, másokat jól ismerünk, mint kedvenceink takarmányát, de olyanok is 
vannak köztük, amelyekre nehéz úgy gondolni, mint élelmiszerre. 

Napi egy mázsa
A legnagyobb mennyiségben 
a széna fogy, hiszen ez a nagy-
testű növényevők fő eledele: 
csak az elefántok megesznek 
belőle fejenként naponta akár 
egy mázsát is. Emellett renge-
teg lombos faág is elfogy, 
ezeket különösen a zsiráfok 
szeretik, de ez a tápláléka a 
botsáskáknak is. A legfonto-
sabb gyümölcsök, zöldségek 
közé tartozik az alma és a 
sárgarépa, de emellett termé-
szetesen az évszaknak megfelelő idénygyümölcsök is az étlapra kerülnek. 
Ősszel, Halloween idején például szinte minden állat tököt majszol: még az 
oroszlánok is kivájt tökbe rejtve kapják a húst, amit nagy élvezettel szede-
getnek ki belőle. Az idénygyümölcs és -zöldség mellett sok déligyümölcs is 
fogy: a banánt nemcsak a majmok szeretik!

Speciális tápok
A takarmánykonyhán készül néhány igazi állatkerti specialitás: helyben sütik 
például a majompogácsát, amely gabonafélékből és egyéb értékes anya-
gokból készült, teniszlabdányi gombóc. A granulált állatkerti tápot első-

sorban a patások és a rágcsálók 
fogyasztják. Különleges, pürésített 
táplálékot igényelnek a hangyászok 
vagy a gyümölcsevő denevérek: ezt a 
gondozóik maguk készítik el nekik, a 
bevált recept szerint. Az emberi 
fogyasztásra készült joghurt vagy 
sajt sem hiányzik az Állatkert táplá-
lékkínálatából, a tengeri állatok pedig 
olyan csemegéket is kapnak, mint a 



kagylóhús vagy a bébipolip. Emellett azonban itt megszokott konyhai 
alapanyag a lisztkukac vagy a tubifex is.

Szőröstül-bőröstül
A ragadozók számára húst kell biztosítani: természetesen csupa minőségi, 
akár emberi fogyasztásra is alkalmas húst kapnak. A nagytestű ragadozók 
leggyakrabban jókora marhahús-darabokat kapnak, hiszen ez nyersen is 
egészségi kockázat nélkül adható nekik, de rendszeresen esznek nyulat is, 
szőröstül-bőröstül (persze nem élve). Erre azért van szükség, mert a 
ragadozók nem színtisztán izomfehérjékkel táplálkoznak, hanem az a 
természetes és egészséges számukra, ha elfogyaszthatják a zsákmányállat 
egyéb részeit, például a belső szerveit is. A fókák is pingvinek kizárólag 
tengeri halat esznek – a jegesmedvék kevésbé válogatósak, nekik megfelel az 
édesvízi hal is. 


	Page 1
	Page 2

