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Pastörize Emülsifiyer Metabolik Bozukluk Yemleri
Metabolik bozukluk yemleri kazein, maltodekstrin, nişasta, yağ, sükroz ve fruktoz ilavesiyle 
yapılan yemlerdir. Yemlerin en büyük özelliği bir besin maddesi sadece bir besin yapı taşından 
oluşur.
Yemlerimizde protein kaynağı olarak Kazein ve izole soya proteini kullanılır. Karbonhidrat 
kaynakları moltodeksitrin ve nişastadır. Şeker kaynağı sükrozdur. Yağ kaynakları Mısırözü veya 
soya yağı hayvan sağlığı açısından ilave edilir. Araştırmacılar için kullanılan yağlar sığır içyağı, 
tereyağ ve palmiye yağıdır.

 1. Yüksek Yağlı Yemler
%24-35-45 yağ seçenekleri ile yapılan bu yemlerin yağ kaynakları mısırözü veya soya yağı ile 
birlikte araştırıcıların isteği doğrultusunda sığır içyağı, tereyağ, palmiye yağı, zeytinyağı vb. 
konulabilir. Bu yemler aynı zamanda enerjinin %60-45-35 i yağdan gelecek şekilde 
hesaplanabilir. Yemler 200gr lık poşetler içerisinde 20 kiloluk kolilerde kaşar peyniri kıvamında 
araştırıcılara sunulur. Üretimimiz butik üretim olmaktadır ve araştırıcılara özel yapılmaktadır. Bir 
parti ürün yaklaşık 20 kg civarındadır. Yemlerimiz rodentler için değil türe özgü olup rat ve 
fareler için ayrı ayrı yapılmaktadır.

2.Yüksek Karbonhidratlı Yemler
Karbonhidrat oranı %10-60 arasındadır. Bu yemlerdeki yağ ve şeker oranı araştırıcının isteği 
doğrultusunda hazırlanır.

3. Yüksek Fruktozlu Yemler
İçerisindeki früktoz oranı %10-60 arasında değişir ve yağ ve diğer besin maddeleri araştırıcının 
isteği doğrultusunda değişebilir.
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4. Yüksek Sükrozlu Yemler
İçerisinde %10-60 arasında sükroz içerir. Yağ ve diğer besin maddeleri 
araştırıcının isteği doğrultusunda değişebilir.

5. Ketojenik Yemler
Yüksek proteinli ve yüksek yağlı olarak iki çeşittedir. Yağ ve protein  
oranları araştırıcının isteğine göre ayarlanabilir. Karbonhidrat oranı max %5 
olup istenildiğinde %0 a çekilebilir.

6. Batı Tipi Beslenme Diyetleri
Kafeterya diyetlerine benzeyen bu diyetler aynı ham maddelerden 
yapılmakta olup fast-food tipi beslenme istenildiğinde kullanılmaktadır. 
İlave olarak kolesterol, sodyum kolat ilave edilebilir. Aynı zamanda hiper 
lipidemi etkisi de gösterebilir.

7. Zenginlik ve Yoksunnuk Yemleri
Bu yemlerde de araştırıcının istediği herhangi bir besin yapıtaşı, mineral ve 
vitaminlerden bir veya birkaçı zenginletirilebilir, azaltılabilir veya 
kaldırılabilir. Çoğunlukla vitamin ve mineral üzerinde istenilen değişiklikler 
yapılır.
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