
Alimentação Natural do Cachorro Verde
Alimentação para gatos à base de carnes e ossos crus + vegetais e suplementos

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

+ óleo 
de peixe

levedo de
cerveja em pó+

divididos em 2 ou 3 refeições diárias

1 cápsula em dias 
alternados

1 colher de café por dia

Ossos devem sempre ser oferecidos crus. 
Desta forma eles são seguros para a 
ingestão, não formam lascas nem perfuram 
o estômago ou intestino dos gatos.

É seguro oferecer carnes cruas aos gatos 
pois o congelamento em freezer por 72h 
mata vermes e o baixo pH do suco gástrico 
defende o organismo contra bactérias.

Os custos de se alimentar um gato com 
Alimentação Natural são variáveis, mas 
costumam ficar entre os mesmos valores de 
uma ração super premium, ou menores.

Como preparar e servir:
1- Calcule quanto de cada ingrediente você vai precisar para 
alimentar seu gato por um determinado período (ex: 1 mês).
2- Compre todos os ingredientes.
3- Forme as porções diárias do seu gato acondicionando os 
ingredientes nas quantidades corretas em potes ou saquinhos. 
Não retire a pele dos meaty bones e mantenha um pouco da 
gordura das carnes.
4- Congele tudo.
5- Descongele 

na parte mais baixa da geladeira.
6- Divida a porção diária em 2 ou 3 refeições.
7- Acrescente os suplementos e sirva uma refeição em cada 
período do dia.

a porção diária que será servida com 24h de 
antecedência 

Ingredientes:
Meaty bones: pescoço, cabeça, asa ou dorso de frango , codorna, 
coelho, sardinha inteira, manjuba inteira ou outros peixes 
pequenos com espinhas e vísceras (peixes 1x a 2x por semana).
Carnes: carne bovina, suína, ovina ou caprina sem ossos, peito de 
frango ou de peru sem ossos, língua bovina, coração, ovos, moela.
Vísceras: fígado bovino ou de frango, rim bovino, baço, bucho.
Vegetais crus (liquidificados): abóbora, abobrinha, cenoura, 
vagem, pimentão, couve, rúcula, agrião.
Vegetais cozidos: batata, mandioquinha, inhame, batata-doce, 
cenoura, beterraba, arroz branco, lentilha, aveia.
Obs: Gatos são carnívoros, mas a oferta diária de um pouco de 
vegetais na dieta ajuda a evitar a constipação.
* É importante variar os alimentos para garantir a ingestão de 
nutrientes diferentes.

Introdução gradativa:
1ª e 2ª semana: stabeleça horários para 2 a 
3 refeições diárias usando a ração que ele está acostumado a comer. 
3ª e 4ª semana: Gradativamente substitua a ração seca por ração úmida.
5ª e 6ª semana: Gradativamente substitua a ração úmida pela 
Alimentação Natural triturada no liquidificador, adotando um cardápio 
básico, sem variações. Ex: pescoço de frango cru + carne bovina crua + 
fígado bovino cru + batata cozida, nas proporções indicadas neste guia.
A partir da 7ª semana: Comece a introduzir os suplementos e variações 
dos ingredientes. Apresente um ingrediente novo por dia, observando se 
ocorrem reações adversas, como vômitos ou diarréias. Se seu gato 
aceitar, passe a oferecer os meaty bones cortados ou inteiros.

Não deixe a ração à vontade. E

Importante:
Antes de começar a oferecer
Alimentação Natural ao seu gato
consulte o Médico Veterinário!

50%
meaty
bones
crus

20%
carnes
desossadas
cruas

10% vísceras
        cruas

20% 
vegetais

iogurte natural
(opcional)+

1 colher de chá por dia

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

www.cachorroverde.com.br

Cachorro Verde
www.cachorroverde.com.br

Alimentação Natural para Cães e Gatos
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