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El moment dels àpats són molt importants en la vida diària del gos. És un moment privilegiat d’interacció
que té significats molt diferents per al gos i per el propietari.
Qualsevol malentès per alguna de les parts pot produir trastorns importants en el comportament o
dificultats en l’educació.
EL PAPER DEL GOS :
L’accés a l’aliment és molt jerarquitzat en el món dels gossos; els dominants (es a dir els individus mes
forts) mengen primer i lentament davant els seus congèneres, tant si els recursos són abundants com si
escassegen.
Així doncs, l’intent d’accedir al menjar del propietari o a la taula no es degut a la necessitat de satisfer la
gana si no d’ocupar un lloc privilegiat de dominació envers el propietari a la família amb la que conviu.
Experimentant al respecte amb gravacions de vídeo, s’ha vist que alguns gossos mengen més a poc a poc
quan el seu propietari és present i quan no hi és mengen molt més ràpidament. Aquesta es una conducta
que utilitzen per demostrar que estan en un estatus superior.
Si un gos gruny quan vostè s’acosta al vol de menjar es que es considera en un estatus superior.
Igual que passa amb els humans, l’alimentació també pot esdevenir un símbol de poder. Els regals o
premis són sovint alimentaris entre l’home i el gos i molt sovint es una demostració de possessió sobre
l’animal.
Els problemes venen molt sovint per una interpretació massa humanitzada de les reaccions del gos i per els
errors comesos quan l’animal és cadell.
Els propietaris intenten donar plaers als seus companys sense adonar-se de que el que s’està fent és
elevar el seu estatus social i ampliar els seus privilegis en moltes situacions. (seure al sofà quan ell ho
decideix, controlar els accessos a les habitacions o a una escala, lladrar mentre es parla per telèfon o amb
una altra persona, fer-se l’amo del llit,etc,)
Per començar a evitar problemes d’aquest tipus el primer que em de fer es NO INVITAR A QUE EL GOS
VINGUI A LA TAULA MENTRE ES MENJA, un cop un gos hi està acostumat serà molt complicat canviar-li
l’hàbit i les posteriors conductes.
La tolerància no sempre es bona per al seu animal, no es aconsellable oferir regals alimentaris
contínuament i menys mentre es menja, d’aquesta forma no comprarem l’afecte del nostre gos.

LES COSES QUE CAL FER :
Donar menjar 2 cops al dia i a hores molt diferents de les que mengen els propietaris.
No està present mentre el gos menja
Prohibir la proximitat a la taula del menjar de la família o propietari mentre es menja (si no és possible,
portar-lo a una altra zona)
Donar només Sancks o llaminadures per recompensar un acte o una actitud adequada.(recordar que una
carícia pot ser mes que suficient per a reforçar l’aprenentatge)
Assegurar-se que es pot retirar el bol de menjar en presència del gos.
LES COSES QUE NO S’HAN DE FER :
Donar menjar al gos des de la taula
Donar de menjar al gos abans de sentar-se a taula a menjar per evitar que molesti.
Donar Snacks o llaminadures com a complement alimentari de les croquetes.
Pensar que donar-li de menjar pot compensar una absència o que permet guanyar-se l’afecció del gos
Deixar que un cadell mengi més del que l’hi correspon.
Donar-li, ni que sigui un cop per setmana, menjar preparat a casa
Donar restes de menjar de la taula
Canviar constantment d’aliment si l’animal li costa menjar.
CAL SABER SOBRE L’ALIMENTACIÓ :
Una bulímia pot indicar un estat d’ansietat de l’animal que compensa amb l’aliment i a l’inversa, alguns
gossos es deixen morir de gana quan el seu propietari s’absenta.
Cal estar alerta si un cadell esta molt absent o dorm cada cop més, podria estar depressiu.
Quan un animal està malalt menja menys i no cal sobrealimentar-lo per demostrar afectivitat.
Quan les regles alimentàries educatives no són fermes i els rituals es canvien sovint es produeix una
ruptura social amb el gos.
Alguns gossos són hipersensibles i hiperactius, corren per tot arreu, dormen poc, beuen molta aigua,
mengen qualsevol cosa que se’ls posa al davant, etc. En aquests casos el millor es visitar a un veterinari
perquè l’aconselli en cada cas.
Confií amb els experts de husse per aconsellar-lo en la vida diària del seu gos!!
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