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Una bona nutrició permet adquirir una bona salut i per tant un futur amb menys preocupacions. Les
necessitats nutricionals de cada Gos són diferents depenent de la raça, edat, quantitat d’exercici, etc.
- És important recordar que un bon àpat ha d’anar sempre acompanyat d’un bol d’aigua fresca i que és un
moment del dia que l’animal ha d’estar tranquil.
- Si canvies de menjar és aconsellable fer-ho de forma progressiva.
- Sobretot en races petites i mitjanés és millor partir l’alimentació diària en 2 racions.
Una bona nutrició influeix en la digestió d’un Gos. El Gos és un descendent del Llop i com a tal té un
sistema digestius relativament petit i secreta un tipus específic de suc gàstric, per tant, el seu aliment ha
d’estar adequat a aquestes característiques.
La digestió és veu facilitada per les fibres ( fibra mínim: 2’5%) presents en les croquetes. Aquestes tenen
conseqüències en la femta pel fet que la taxa de digestibilitat és redueix.
I compte!, no et deixis portar per les emocions, no sempre el que més li agrada al teu Gos és el més
saludable per a ell. Com passa amb els menjar per a humans els productes que més agraden solen ser
amb un alt contingut amb greix i sucres, per tant, també són més calorics. Per tant, és important escollir un
aliment sa i al mateix temps desitjable per al Gos.
EL CADELL:
Els Cadells estan constantment creixent i per tant les seves necessitats d’energia són molt altes. Un Cadell
creix en el seu primer any de vida tant con un humà en els seus primers 14 anys. La seva alimentació
durant aquest període definirà de forma important la duració de la seva vida, la seva constitució,etc.
La quantitat diària d’aliment per un cadell és d’ aproximadament 20 Gr. per kg. del Gos i la transició a la
dieta d’adult varia depenent de la raça (mirar fitxes tècniques dels productes). Un Gos de raça petita és
considerarà adult als 10 mesos, mentre que un Gos de raça gran s’hi considerarà als 18 mesos.
Una altre consell és no donar-li una dieta excessivament rica en calci per a prevenir problemes en el ossos
doncs podrien produir-li solidificació i seria pitjor el remei que la malaltia.
Si el vostre Gos té les mandíbules petites és aconsellable humitejar el pinso per facilitar-li d’ingestió.
NECÉSSITATS D’ENERGIA:
Si be l’energia no és un nutrient, un Gos té una necessitat d’energia que satisfà consumint carbohidrats,
proteïna i greixos en la seva dieta. L’energia és calcula en calories y una caloria és defineix com la
quantitat de calor requerida per augmentar la temperatura d’un gram d’aigua de 14,5 ºC a 15,5ºC. Com que
aquesta quantitat de calor és tant petita és descriuen les quantitats i el contingut d’energia dels aliments en
Kilocalories ( 1000 caloriés = 1Kcal.)

L’energia en forma de calories proporciona la força motriu en las reaccions metabòliques i permet la
utilització de tots els altres nutrients.
També proporciona calor per a mantenir la temperatura corporal normal.
Amb la finalitat d’estimar els valors energètics dels nutrients per a racions de Gossos i Gats és poden
utilitzar els següents números de forma orientativa: carbohidrats 3,5 Kcal/gram, proteïna 3,5 Kcal/gram.,
greix 8,5 Kcal./gram..
Els Gossos no són capaços d’extraure tota l’energia bruta d’un aliment, per tant el contingut d’energia d’un
aliment és calcula de variés formés: Energia Bruta (E.B.) contingut total d’energia d’un aliment mesurat
mitjançant una bomba calorimètrica; Energia Digerible (E.D.) = (E.B.) energia en las femtes; Energia
Metabolitzable (E.M.) = (E.D.) energia de l’orina.
El contingut d’energia metabolitzable (E.M) de un aliment representa la quantitat d’energia en l’aliment que
el Gos és capaç d’absorbir.
EL MENJAR SEC (croquetes):
Aquest tipus d’aliment te moltes virtuts per a la salut del seu Gos. Menjant aliment sec previndrà el seu Gos
de la formació de placa dental i posteriorment de sarro ja que només contenen un 10% d’humitat (aigua) i al
mateix temps serveix com a dentífric per el gossos. L’aliment sec doncs és preferible al menjar humit. Per
una part les croquetes són més econòmiques, és conserven més temps i són més nutritives i el fet de
rosegar permet una activitat buco-dental.
EL MENJAR HUMIT (patés, pilotilles, etc.)
Aquest tipus d’alimentació és una bona opció per a Gossos que no accepten o és neguen a menjar
croquetes, però sempre que sigui possible no ha d’ésser un substitut a les croquetes sinó un complement
ocasional.
ELS SNACKS:
En moments de jocs, aprenentatge, etc, els Snacks són de gran utilitat com a Recompensa i plaer del Gos i
al mateix temps serveixen per a la neteja i descalcificació de les dents.
És important tenir en compte però que no cal abusar-ne i recorda que la millor recompensa per al seu Gos
són les carícies i l’estima a més de ser la millor manera de mantenir una relació especial amb el seu Gos.
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