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El gat és un gourmet capritxós i difícil de satisfer. Té unes preferències en els aliments molt fortes i
persistents. Igual que el gos, el gat ha de tenir una dieta que varia segons el seu tamany i activitat.
La ració diària d’un gat de 4 kg és aproximadament de 80 grams de croquetes. Aquesta ració varia en les
gates lactants, en aquest cas li recomanem que els hi doni 1/3 de ració extra per fer front a les seves
necessitats específiques (minerals, vitamines per a la producció de llet, etc).
L'esterilització d'un gat provoca canvis en la gestió de la despesa d'energia. Un gat castrat necessita menys
energia. Per tant, s'ha de restringir la ingesta de calories, reduint la quantitat d'aliments.
Els Gats d'edat avançada (prop de 10 anys d'edat) han de tenir una nutrició adequada per mantenir-los en
forma i sans, l’envelliment s'acompanya de canvis en el seu cos. Les croquetes són l'aliment més equilibrat.
Són ideals per al tipus de gat que li agrada menjar sovint i en petites quantitats. Les croquetes mantenen el
seu sabor més temps en la menjadora i la majoria dels gats els hi encanta. A més, la textura d'aquesta
dieta és una bona manera de lluitar contra les malalties dentals i el mal alè. El 75% dels gats de més de 10
anys d'edat tenen problemes dentals degut principalment al dipòsit de carrall (sarro) a les dents i les
genives. A més, per evitar problemes urinaris, no s'ha d'oblidar de deixar sempre aigua disponible. Un gat
també ha de satisfer els seus desitjos de llaunes d’aliment humit i refinat però donar-li massa sovint
tampoc és aconsellable. S'ha d'intentar no cedir excessivament als capricis del seu gat, i segur que
s'adaptarà a les croquetes de qualitat.
Li aconsellem doncs que li doni habitualment croquetes de pinso, tot i que la transició de aliment humit o llet
materna al pinso pot esser una mica difícil. El canvi no s'ha de fer de forma sobtada perquè el gat no pot
adaptar-se al canvi d’aliment fàcilment, per tant, la barreja durant uns dies de la llet o menjar humit i el
pinso pot ajudar molt al canvi. És totalment desaconsellable donar les restes del seu menjar a la seva
mascota ja que això pot ocasionar una dieta desequilibrada, i resistir-se encara més a menjar croquetes..
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