Gatos São Gatos!

Seu gato possui mais coisas em comum com um grande felino do que você imagina. A
única grande diferença entre seu “tigrado” e um tigre é o tamanho. Todos os gatos são
predadores altamente evoluídos, dependendo de sua inteligência, discrição e velocdade
para capturar outros animais para comer. A natureza e a fisiologia básica desses felinos não mudou quando os trouxemos para nossas casas e passamos a dividir nossas
vidas com eles. Na verdade, nossos companheiros felinos não são domesticados,
eles apenas são mansos.

Animais sociais.

Gatos de compania são sociais por natureza, assim
como os leões. Enquanto houver disponibilidade de
comida sem a necessidade de competir por sobrevivência, gatos formarão fortes laços sociais. Quando expostos a seres humanos na idade correta,
gatos aprenderão a nos incluir na sua estrutura
social. Apesar de não podermos ver isso, da perspectiva do gato, você é um membro do grupo.

Caçadores de coração.

Gato grande, gato
pequeno:

Adaptado a uma dieta
crua baseada em
presas
l Retira maior parte dos
líquidos da comida
l Habilidade limitada de
digerir carboidratos
l Dentes e mandíbulas
adaptados para consumir carne
l Animais sociais
l Brincadeiras melhoram
habilidades de caça
l Capacidade de se
camuflarem
l Excelente visão sob
pouca iluminação para
caçar
l Ótimo olfato
l

Assim como os grandes
gatos, seu gato tem um
forte instinto de caçador.

Assim como os grandes gatos, seu gato tem um forte instinto de
caçador. As brincadeiras do seu gato são basicamente comportamento de caça: perseguição, emboscada e pulos são práticas para
caça. Gatos de todos os tamanhos dependem do aperfeiçoamento dessas habilidades para sobreviver. Assim como um tigre, seu gato pode rapidamente
mudar seu estado, indo de esperando pacientemente até correr como um relâmpago.

Feitos para matar.

Todos os gatos, grandes ou pequenos, são carnívoros estritos. Isso significa que eles
pertencem a uma classe especial de animais que necessitam consumir carne de outros
animais. Pequenos gatos tem as mesmas necessidades nutricionais que grandes gatos.
É apenas o tamanho da presa que difere. Ambos evoluiram como predadores, completamente adaptados uma dieta de carne crua. Quer
sejam grandes ou pequenos, eles não consomem
alimentos de base vegetal ou grãos. Gatos não
são vacas.

Os dentes mostram.

Dê uma olhada na boca do seu gato. Assim como
em um grande gato, essas são mandíbulas e dentes de um animal desenvolvido para comer uma
Essas são mandíbulas e dentes de um
animal desenvolvido para comer uma dieta
dieta baseada em presas. Incisos grandes para
baseada em presas.
capturar, segurar e matar a presa. Dentes pontudos
em ambos os lados para cortar através da pele, carne e ossos. Gatos não masti-gam
como animais que consomem planta fazem. Suas mandíbulas não podem se mover para
os lados, e eles não possuem molares achatados para moer a comida. Eles usam os
denteos apenas para cortas a comida em pedaços pequenos o bastante para engolir.

Um dia na vida.

Assista um leão ou um tigre por um dia e você ficará chocado com o quanto familiar
lhe parece: dormem por horas, “banhos” e brincadeiras, assim como seu gatinho.
Grandes gatos ronronam assim como o seu. Eles rolam e ficam bobos se cheiraram
erva de gato. Eles afiam suas garras em árvores. Eles perseguem e pulam e brincam
assim como um pequeno gato. Ou é o contrário? Quando se trata de comportamento,
fisiologia e mais especificamente dieta, seu gato é um pequeno tigre.

Aprenda os detalhes.

Para mais informações, visite Feline Nutrition. Se você é novo na alimentação crua
ou tem usado alimentação crua por anos, nós temos informações com base científica
sobre saúde e nutrição felina. Junte-se a discussão, nos encontre no Feline Nutrition
no Facebook.

Junte-se a nós para ajudar gatos a melhorar a saúde.
The Feline Nutrition Foundation
is a registered 501(c)3 non-profit.

A adesão ao Feline Nutrition é grátis. Aprenda como você pode fazer parte em mudar
como gatos são alimentados. Para informações completas, por favor visite:

FelineNutritionFoundation.org
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