Fazendo a transição para a dieta crua
Você decidiu alimentar o seu gato com uma dieta biologicamente apropriada, agora
você se pergunta, “será que ele vai comer?.” Muitos gatos aceitam a dieta crua rapidamente, te olhando com aquela cara que que diz “Finalmente comida de verdade!”
Tente usar uma refeição crua completa, descongele na geladeira, aqueça um pouco
e veja o que acontece. Se o seu gato aceitar, você pode mudar
para alimento cru de uma vez, nenhuma transição é necessária.
Se ele não comer, não se desespere. Mesmo gatos viciados em
ração seca podem ser transicionados para uma dieta melhor. Só
é preciso paciência e persistência. Os resultados fazem valer a
pena, então seja firme e seu gatinho amará uma dieta saudável.

Para viciados em ração . . .

O primeiro passo é deixar de dar ração seca livremente.
Estabeleça um horário para refeições. Introduza ração
em lata com alto teor de proteína juntamente com a ração
O primeiro passo é
seca para que ele se acostume com a textura mais suave. deixar de dar ração
seca livremente.
Deixe a comida disponível por 30 minutos, então retire. Seu
gato pode facilmente ficar sem comer por 8 a 12 horas. Isso é comum na natureza. Estar com fome na hora do jantar faz com que ele tenha mais vontade de experimentar a nova comida. Acaricie o seu gato enquanto ele come, e dê comida com a
mão. Coloque alguma corbetura sobre o alimento em lata para “subornar” o seu gato
a experimentar. Continue tentando dar o alimento seco durante todas as refeições.
Ele vai eventualmente se converter, e você pode vagarosamente reduzir a porção de
ração seca da refeição.

Se o seu gato já come comida enlatada . . .
Coberturas para
suborno:

Queijo parmesão
ralado
l Levedura de cerveja
l Flocos de peixe
bonito
l Petiscos de carne
desidratada
l Caldo da embalagem
de peixe
l Carne cozinha pica
dinha
l Fortiflora® em pó
l Catnip
l Ração seca triturada
l

Mudar para uma dieta crua é apenas uma questão de acostumá-lo com a nova comida. Dietas cruas não possuem tanto odor, então ele pode não reconhecer como comida na mesma hora. Coloque um pouco de alimento cru perto do alimento en latado
para que ele comece a associar o cheiro com jantar. Você pode misturar um a pequena quantidade de alimento cru com alimento enlatado, e então aos poucos aumentar a proporção por algumas semanas. “Suborno” funciona
muito bem com alimento com ali mento cru também!
Alguns gatos podem ser atraídos para a dieta crua ao receber
pequenos pedaços de carne. Peito de frango fresco, fígado de
frango, peru, porco, carne de boi, coelho são os favoritos dos
gatinhos. Tente isto: cubra um pequeno pedaço de carne crua
com queijo ralado, como se estivesse empanando. Leia
“How to Transition Your Cat to a Raw Diet” para mais detalhes e dicas.

Dicas importantes.

Verifique se o seu gato come todo os dias. Estar com um pouquinho de fome motiva seu gato a experimentar um alimento novo, mas nunca deixe-o ficar mais de 24
horas sem comer. Sempre descongele alimento cru na geladeira. Aqueça o alimento
cru em um saquinho dentro de um recipiente com água morna. Nunca use o microondas. Providencie um lugar quieto, sem estresse para que o seu gato comer. Se o seu
gato é diabético, consulte seu veterinário antes de fazer a transição. Uma mudança
na dieta pode drasticamente e imediatamente afetar a quantidade de insulina que um
gato diabético necessita.

Obtenha 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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