
Alimentação Caseira Cozida do Cachorro Verde
Alimentação caseira cozida balanceada para cães adultos e saudáveis

Quanto dar: 2,5% a 4% do peso ideal do cão adulto (em g)
ajustar a % conforme a necessidade

Antes de cozinhar grãos integrais 

 mais nutritivos e digestíveis.

deixe-os 
de molho em água morna com algumas 
gotas de limão por 6 a 8 horas. Assim se 
tornam

* Para preparar pó de casca de ovos, seque 
algumas cascas no forno por 5 minutos, 
depois triture-as no liquidificador até obter 
um pó bem fino.

O custo de se alimentar um cão com 
Alimentação Caseira Cozida é variável, mas 
costuma ser o mesmo valor de uma ração 
super premium, ou inferior.

Instruções:
* Cozinhe os ingredientes. Tome o cuidado de deixar os grãos 
muito bem cozidos mas evite cozinhar demais as carnes e as 
vísceras para minimizar perdas nutricionais.
* As carnes, as vísceras e os grãos podem ser congelados. Não 
congele legumes cozidos, túberculos ou ovos. Esses alimentos 
devem ser servidos após o cozimento ou refrigerados por até 3 
dias.
* Os túberculos e os legumes podem ser servidos com casca.
* Acrescente os suplementos sobre os alimentos mornos ou frios 
imediatamente antes de servir as refeições.
* Prefira cozinhar os vegetais no vapor para minimizar perdas 
nutricionais.
* Não deixe de oferecer ovos e peixes ricos em ômegas-3 
(cavalinha, sardinha) ao menos 1 vez por semana.
* Considere o peso dos alimentos cozidos para montar as 
refeições do seu cão.

Ingredientes:
Carnes: qualquer corte de carne bovina, suína, ovina ou caprina 
sem ossos, peito de frango ou de peru sem ossos, peixes 

, língua bovina, coração bovino, ovo (oferecer 
semanalmente), 
Vísceras: fígado bovino ou de frango; rim, baço e bucho bovinos.
Vegetais: abóbora, abobrinha, beterraba, cenoura, vagem, 
pimentão, brócolis, couve-flor, quiabo, ervilha torta, chuchu.

arroz branco, arroz integral, lentilha, aveia, quinua, 
painço, cevada, batata, mandioquinha, inhame, batata-doce, cará.
* É importante variar os alimentos para garantir a ingestão de 
nutrientes diferentes.

(oferecer 
semanalmente)

moela.

Carboidratos: 

Adaptação:
Substitua gradativamente 

 uma versão sem variações da Alimentação 
Caseira Cozida. Essa versão sem variações pode ser composta por 

ao longo de 7 dias a ração que seu cão vem 
comendo habitualmente por

peito 
de frango + fígado bovino + arroz branco + cenoura, nas proporções 
indicadas acima.
No 8º dia seu cão já poderá receber apenas os alimentos caseiros. A 
partir do 9º dia comece a introduzir os suplementos, começando pelo 
cálcio, apresentando um novo ingrediente por dia.
Depois de introduzir todos os suplementos, comece a promover 
variações dos ingredientes da dieta. Varie apenas os ingredientes dentro 
de um mesmo grupo, mantendo suas proporções.

Importante:
Antes de começar a oferecer
Alimentação Caseira ao seu cão
consulte o Médico Veterinário!

Mais detalhes sobre a Alimentação Caseira Cozida 
do Cachorro Verde podem ser encontrados em:

www.cachorroverde.com.br

+ óleo
vegetal + iogurte

natural
levedo de
cerveja em pó+ + alho picado

divididos em 2 refeições diárias

1 colher de chá - cães pequenos
1 colher de sobremesa - cães médios
1 colher de sopa - cães grandes

1 colher de café - cães pequenos
1 colher de chá - cães médios e grandes

de dente - cães pequenos
de dente -  cães médios 
de dente - cães grandes

1/8

1/4
1/2

40%
carne
desosada

25%
vegetais

10% vísceras

25% 
carboidratos

+  cálcio
    colher de chá de pó de 
casca de ovos* para cada
500g de alimentos ou
Mande aviar 180mg de
carbonato de cálcio para 
cada 100g de alimentos
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Cachorro Verde
www.cachorroverde.com.br

Alimentação Natural para Cães e Gatos
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