Como você deveria estar
alimentando seu gato?

Todos os gatos, pequenos ou grandes, são carnívoros estritos.

Isso significa que eles devem comer carne para sobreviver. Gatos não podem ser vegetarianos. Eles evoluiram para preencher a posição de predador
no topo da cadeia alimentar: seus corpos são equipados para processar
carne, dieta à base de presas. Isto é tão verdade para o tigre quanto para o
gato no seu colo.

Na natureza, gatos comem a presa inteira, crua.

Esta dieta inclui ratos e qualquer pequeno roedor disponível, coelhos,
insetos, anfíbios e pássaros. O sistema digestivo deles é exclusivamente
configurado para metabolizar essa dieta, rica em umidade e em proteína, e
com baixos níveis de carboidrato. Gatos possuem sistema digestivo curto,
ácido e naturalmente resistente a patógênos, e são altamente
eficientes em metabolizar uma dieta crua à base de
carne, órgãos e ossos. Cozinhar degrada os nutri
entes da carne, tornando-os menos disponíveis
para o gato, além de tornar ossos indigeríveis
e perigosos.

Gatos têm vivido com essa dieta por milhares de anos.

Os muitos benefícios da dieta crua:

Melhor digestão
l Grande redução no
odor e volume de
fezes
l Pêlos saudáveis,
menos queda e
menor formação de
bolas de pêlo
l Mais energia
l Perda de peso (se
acima do peso)
l Melhor saúde dental
l Melhor saúde urinária
l

Felinos perderam a habilidade de processar bem carboidratos. Excesso de
carboidratos na dieta, especialmente grãos, pode
levar a obesidade, diabetes e sérios problemas diges
tivos. Gatos retiram a maior parte da sua
necessidade energética da glicose obtidas
através do metabolismo da proteína, não
de carboidratos. Por terem evoluído como
criaturas do deserto, gatos naturalmente
Livre-se dos
sentem pouca sede. Alimentos secos
secos.
(raçã comercial) possuem cerca de 10%
de umidade, por esse motivo, quando alimentado
Uma amostra de dieta crua
com
ração seca, gatos podem ficar cronicamente
moída e ossos inteiros
desidratados,aumentando o riscos de problemas
cortados.
urinários e renais. Mesmo ingerindo água, esses gatos consomem metade
dos líquidos que um gato que recebe alimento cru ou enlatado costuma ingerir, cujo teor de umidade é de 60 a 70%.

Alimente seu gato com uma dieta biológicamente apropriada
e natural.

Uma dieta que realmente atende as necessidades nutricionais, os benefícios
para os seus gatos são enormes. E não é nada difícil: em muitos lugares,
dietas cruas congeladas podem ser facilmente compradas em lojas de varejo
especializadas em animais, ou compradas pela internet e entregues na sua
casa. Se esses produtos não estiverem disponíveis na sua região, dietas
cruas para gatos podem facilmente ser preparadas em casa.

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.

A adesão ao Feline Nutrition é grátis. Aprenda como você
pode fazer parte em mudar como gatos são alimentados.
The Feline Nutrition Foundation
is a registered 501(c)3 non-profit.

Para informações completas, por favor visite:

FelineNutritionFoundation.org
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