
La importancia d’un bon aliment 
 

 

 Un aliment equilibrat i d'alta qualitat adequat per a cada 
etapa de la vida o necesitat fisiològica ens assegaura que 
visquin més i millor. 
 

 Greixos, proteïnes, vitamines i minerals  com el calci i el 
fòsfor ajudaran al cadell a tenir uns ossos i uns músculs forts 
i proporcionen molta energia per créixer i jugar. 
 

 Segons la grandària de  la  teva raça, edat, activitat o modus 
vivendi les necessitats nutricionals poden variar. 
 

 Els àcids grassos omega 3 ajuden al desenvolupament 
saludable de la retina i el cervell i faran al cadell més llest i 
juntament amb els omega 6 milloraran el seu pelatge. 
 

 Els gossos han de rebre la quantitat justa d’aliment al dia 
que us indicarà el veterianri pel seu estat vital i activitat, per 
evitar guanyar pes. 
 

 Doneu aigua fresca i neta en quantitat sufcient cada día. 

 Evitem la Obesitat! 
 

 L’obesitat és una malaltia produida per un augment 
de calories ingerides que es tradueix en un cúmul 
de més d’un 25% de greix al cos del gos i que 
predisposa a altres malalties com l'artrosi, 
cardiopaties, diabetis, malalties reproductores o 
complicacions en una poc desitjada anestèsia. 
 

 L’animal esterilitzat té el doble de possibilitats de 
patir Obesitat. 
 

 Probablement més del 40 % dels animals pateix 
d’obesitat a l’estat espanyol. 
 

 Ajusteu la dosis diaria d’aliment a les necesitats de 
l’animal i no doneu premis ni restes de menjar de la 
taula als vostres animals a no ser que siguin premis 
especialment pensats per aprimar. 

 A Nova Veterinària 
 

Tens al teu abast una àmplia varietat d'aliments d'alta qualitat en 
format sec i humit formulats especialment per als vostres gossos. 
 



Consejos:  
Cada uno de estos objetos deberá tener su lugar 
asignado dentro de la casa.  

La zona de alimentación deberá estar alejada de la 
zona de aseo (cajón de arena) y de la zona de comida 
de la familia 

Els omega 3 i omega 6 
 

 Proporcioneu aliments amb una bona relació entre 
àcids grassos omega 3 i 6 per tenir la pell sana i el pèl 
brillant. 
 

 Els àcids grassos omega 3 (DHA) ajuden al 
desenvolupament saludable de la retina i el cervell 
dels cadells fent-los més inteligents. 
 

 Els omega 3 (EPA) també  poden ajudar a disminuir el 
dolor i la degeneració articular en animals amb 
artrosis. 

 

 Probablement l’alimentació equilibrada i d'alta 
qualitat és  el factor més important per tenir una 
vida sana, llarga i feliç. 
 

 Un bon equilibri entre Greixos, proteïnes, vitamines 
i sense excessos en minerals com el sodi ajudaran al 
teu animal a tenir un organisme sà i proporcionen 
l'energia necessària per jugar i moure ‘s. 

 

 El calci i el fòsfor ajudaran al seu cadell a tenir uns ossos 
i uns músculs forts. 

El gos senior (a partir dels 7 anys) 
 

 Necessiten un alimentació especial més digestible, amb 
més fibra per ajudar a la seva salut intestinal i evitar el 
guany de pes; menys minerals per protegir la seva salut 
urinària i renal i més antioxidants per retardar 
l'envelliment i tenir un sistema inmunitari saludable. 

  Els Antioxidants  
 

 L’aliment també ha de tenir antioxidants biològicament 
actius per disminuir els radicals lliures que perjudiquen la 
seva salut i oxiden els seus òrgans com el cervell i el 
sistema immunitari. 
 

 Els Antioxidants retarden l’envelliment celular i 
promouen un sistema inmunitari sa i una millor  

 resposta a les vacunes. 
 

 Alguns antioxidants son la Vitamina C, Vitamina E, 
Betacarotens i el Seleni. 

 Pensa que els aliments que no estan 
supervisats per veterinaris i que es 
venen als supermercats poden tenir 
excessos en Greixos, Sal i Proteïnes 
de baixa qualitat rics an colagen 
(cartilags, triperia, etc) 

El Cadell  
 

 El s cadells necessitarà un aliment de molt 
alta qualitat que li permeti desenvolupar-se 
correctament en la fase de creixement  
sense excesos en greixos i amb l’equilbri 
ideal de proteines ,calci, fosòr, vitamines i 
àcids grasos omega 3 i 6. 



Consejos:  
Cada uno de estos objetos deberá tener su lugar 
asignado dentro de la casa.  

La zona de alimentación deberá estar alejada de la 
zona de aseo (cajón de arena) y de la zona de comida 
de la familia 

Cada uno de estos objetos deberá tener su lugar 
asignado dentro de la casa.  

La zona de alimentación deberá estar alejada de la 
zona de aseo (cajón de arena) y de la zona de comida 
de la familia 

Els cereals són una font molt 
important de carbohidrats i fibra 
 Ajuden a proporcionar midó i a fabricar l’extrusionat 

de la croqueta per donar-li la forma porosa que té. 
 

El gos no necessita menjar dietes amb 
alts continguts en proteïnes com les 
BARF a base de carn crua 
 Compte amb les dietes altes en proteïna i crues    (> 

70% de carn fresca) i la seva higiene. 
 Alts continguts en proteïna fan treballar més al 

fetge i augmenten el fòsfor en l'organisme que pot 
desmineralitzar els ossos i calcificar òrgans com el 
ronyó. 

Més proteïna no sempre és millor.  
 Més important és la qualitat de la proteïna que la 

quantitat que porti el producte. 
 Les proteïnes d'alta qualitat donen productes més 

digestibles. 
 La proteïna de més qualitat és l'ou amb un valor 

biològic del 100%. Altres proteïnes d'alta qualitat 
poden ser el pollastre o el salmó. 

El gos no és carnívor estricte 
 Els cànids com el gos, la guineu i el llop són animals 

omnívors com l'home i poden menjar de tot a 
diferència del gat que és carnívor estricte.  

 I és que els gossos i llops en estat salvatge també 
mengen grans o llavors seques, fruites del bosc 
(berrys), parts de plantes, etc. 

 

La importància el gos sigui omnívor. 
 El gos té l'habilitat digestiva i metabòlica per 

satisfer els seus requeriments nutricionals de 
proteïna, greix, energia, vitamines i minerals a 
partir d'una gran quantitat d'ingredients.  

 Això és un gran avantatge doncs, la carn no és 
indispensable perquè el gos es mantingui 
saludable. Per tant, és totalment intranscendent si 
la carn és o no l'ingredient de més volum en la 
ració, ja que la dieta equilibrada amb altres 
matèries primeres diferents de la carn poden omplir 
els requeriments nutricionals diaris del gos. 
 
 
 
 
 
 



 La xocolata pot ser mortal per a les mascotes 

perquè conté una substància (teobromina), que causa 
una acceleració dels batecs del cor i estimulació del 
sistema nerviós central. 

 Les galetes i els dolços contenen molt de 

greix i sucres refinats i baixos nivells de nutrients 
importants. 

 Els ossos crus o cuits es poden esmicolar i 

clavar a la gola, estomac o a l'intestí. Poden danyar les 
dents i provocar diarrees. 

 La ceba és tòxica per a gossos i gats. Conté 

substàncies (disulfits), que danyen els glòbuls vermells 
de la sang i poden causar conseqüències fatals  als 
animals. Es poden tornar anèmics, febles i amb 
problemes respiratoris. 

 Les panses i raïm, el seu consum pot portar a 

les teves mascotes a patir una insuficiencia renal 

aguda.  

 El café conté substàncies (cafeina) que estimulen 

el sistema nerviós central i al sistema cardíac i en 
poques hores pot causar vòmits, hiperactivitat, 
taquicàrdies i fins i tot la mort. 

 Les begudes alcoholiques son molt 

dolentes per a gossos i gats. No es necessita molt 
alcohol per intoxicar una mascota. Els animals es 
poden posar nerviosos i atacar coses, ferint–se a si 
mateixos. 

 La llet de vaca tampoc és bona per als animals 

perquè la majoria són intolerants a la lactosa i poden 
desenvolupar diarreas. La majoria dels animals no 
posseeixen l'enzim que es necessita per digerir el sucre 
de la llet, i això pot causar vòmits, diarrea i altres 
problemes estomacals 

 El peix Cru pot tenir una substancia vasoactiva, 

la Histamina, que afectaria el sistema circulatori de la 
teva mascota. 

 Aliments amb especies o amb all 
poden producir maldigestions. 


