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utriţia corectă este una dintre cele mai
importante componente ale sănătăţii
căţelului. O dietă inadecvată poate contribui
la numeroase probleme de sănătate, cum ar
fi condiţia fizică scăzută, pierderi în greutate,
afecţiuni dentare, deficienţe ale sistemului imunitar
sau nutriţionale. Descoperiţi în paginile ce urmează
secretele citirii corecte a etichetelor, aflaţi ce
ingrediente sunt nerecomandate câinilor.

Știaţi că…
Eticheta de pe ambalaj este un document legal valid?
Eticheta nu este doar un ambalaj elegant ce are ca obiectiv vinderea produsului, este un document legal - un număr semnificativ de
organizaţii și instituţii verifică corectitudinea produsului. În Europa
este obligatorie menţionarea pe etichetă a trei grupe de aditivi, dacă
sunt ingrediente ale hranei: conservanţii, antioxidanţii și coloranţii.
De asemenea, producătorii sunt obligaţi să menţioneze existenţa în
respectiva hrană a substanţelor ca cuprul, vitamina A, D și E.
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Mâncărurile
industriale pentru câini

Majoritatea mâncărurilor industriale de calitate
sunt complete, echilibrate şi au formule perfecte
pentru a întâmpina nevoile nutriţionale ale câinilor
sănătoşi. Trebuie să verificaţi întotdeauna eticheta
care indică faptul că produsul are aprobarea
Uniunii Europene și a Ministerului Agriculturii,
ce demonstrează că produsul respectă condiţiile

Mâncarea potrivită este
cea care respectă fiziologia digestivă
a canidului (rasă, talie, vârstă,
diferite stări fiziologice normale:
gestaţie, lactaţie, antrenament,
condiţii de temperatură extremă etc.)
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nutriţionale. Acestea sunt autoritățile din
domeniu care identifică ingredienţii ce sunt folosiţi
în procesarea mâncarurilor şi validează profilele
nutrienţilor, asigură siguranţa, standardul şi
legislaţia în ceea ce priveşte fabricarea produsului.
Aprobările produsului reprezintă unul din factorii
importanţi pentru tine când alegi mâncarea pentru
câinele tău. Pe piaţă există trei tipuri de mâncare
pentru câini: umedă, uscată şi moale. Acestea
diferă prin conţinut, beneficiile nutriţionale,
caracteristici şi cost.

Mâncarea umedă

Poate fi găsită la conservă conţine între 75 şi 80%
apă, de la 8 la 15% proteine şi între 2 şi 15% grăsimi.
Datorită consistenţei umede câinii pot mânca acest
tip de mâncare în cantităţi mai mari fără a creşte în
greutate. Mâncărurile la conservă au gustul cel mai
bun, comparativ cu celelalte tipuri de mâncăruri,
aşa că sunt recomandate câinilor care sunt pretenţioşi, care au probleme cu dantura sau celor care
au apetit scăzut. Acest tip de mâncare are costurile
cele mai ridicate.

Mâncarea uscată

Se găseşte în saci şi conţine între 18 şi 40%
proteine, între 7 şi 22% grăsimi, între 12 şi 50%
carbohidraţi şi doar 10 procente apă. Unul din
avantajele mâncărurilor uscate este că acţionează ca periuţă de dinţi, ajutând la îndepărtarea
tartrului şi a plăcii bacteriene. De asemenea, se
păstrează proaspătă mai mult timp decât mâncarea la conservă.

Mâncarea moale

Se găseşte la cutie ce conţine porţii pentru fiecare masă, iar fiecare porţie conţine între 5 şi 10%
grăsimi, între 25 şi 35% carbohidraţi şi aproximativ
30% apă. Mâncarea moale are un gust bun, nutrienţii necesari pentru câinele tău şi este perfectă
când călătoriţi, chiar dacă are un preţ mai ridicat
decât mâncarea uscată. În acelaşi timp, nu este recomandată substituirea mâncării uscate sau umede cu mâncarea moale, pentru că cea din urmă are
un conţinut ridicat de sare şi zahăr.

72

Câinele meu

Citirea etichetelor
mâncărurilor
industriale

Etichetele trebuie să indice procentajele
minime de proteine şi grăsimi şi procentajele
maxime de fibre şi apă din mâncare.
Ingredientele sunt enumerate în funcţie de
gramaj, aşa că dacă puiul este primul din listă
înseamnă că este ingredientul în cantitatea
cea mai mare din acea mâncare trebuie să
existe în procentaj de minimum 70% din
totalul de ingrediente. Este important să ştiţi
că producătorii de mâncăruri folosesc metoda
numită împărţire pentru a deghiza conţinutul real
al mâncării. De exemplu, dacă o mâncare conţine
în mare majoritate porumb, dar producătorul
vrea să deghizeze conţinutul ca majoritar în carne
de pui, va împărţi porumbul în două categorii,
cum ar fi porumb şi gluten din porumb, aşa că vor
putea lista carnea prima, dând astfel impresia că
acea mâncare conţine în majoritate carne, când
de fapt majoritar este porumbul.

Următoarea listă vă va ajuta să descifraţi ingredientele unei hrane normale pentru
câini. Evitaţi mâncărurile ce conţin coloranţi artificiali, arome, conservaţi, hormoni de
creştere, carne de la animale ce au fost tratate cu antibiotice.
Coloranţii artificiali sunt folosiţi pentru a îmbunătăţi aspectul şi gustul hranei. Nu au nici o valoare
nutritivă şi nefiind aprobate de FDA, mulţi astfel de
aditivi pot dăuna câinelui tău.
Acidul ascorbic (vitamina C) este un antioxidant recomandat pentru un metabolism normal
BHA / BHT sunt conservanţi chimici care sunt folosiţi pentru a împiedica mâncarea să se altereze. Teste
de toxicitate au arătat că aceste ingrediente, folosite
în cantităţi mari, pot altera sănătatea animalului prin
uscarea pielii, boli ale danturii, afecţiuni ale stomacului, ficatului şi rinichilor.
Biotina (vitamina H) este o vitamină solubilă, compusă din nitrogen ce ajută la creştere şi menţinerea
sănătăţii animalului. Ouăle sunt o sursă comună de
biotină.
Drojdia de bere este o sursă bună de vitamina B,
dar are potenţial alergenic în cazul unor câini.

Calciul pantotenic este o sursă de acid pantotenic,
vitamina cunoscută sub numele de B3. Acţionează
ca un catalizator în producţia de grăsimi, colesterol,
bilă, vitamina D, globule roşii, neurotransmiţători şi
hormoni.
Cuprul este un mineral esenţial, metabolizarea
acestuia fiind apropiată de cea a fierului. Cuprul este
necesar pentru absorbţia şi transportul în organism al
fierului.
Tărâţele de porumb au valoare nutriţională foare
mică, uneori deloc.
Glutenul de porumb reprezintă o sursă mică de
proteine, dar poate avea caracter alergenic pentru
unii câini.
Zerul uscat se obţine prin eliminarea apei din zer
(partea apoasă a laptelui) şi este o sursă de proteine.
Acidul folic face parte din complexul de vitamine B
şi este esenţială în metabolismul animal.

Piata in acest moment este invadata de o sumedenie de mancaruri pentru animale de companie
(este o afacere foarte buna pentru cei care o produc si o vand), sunt necesare f. multe
cunostinte teoretice si practice pt. a reusi sa facem ALEGEREA POTRIVITA.
Care este mancarea potrivita a companionului nostru?
Mancarea potrivita este cea care respecta fiziologia digestiva a canidului (rasa, talie, varsta,
diferite stari fiziologice normale - gestatie, lactatie, antrenament, conditii de temperatura
extrema, etc.)
Amprenta mancarii de calitate - in ceea ce priveste compozitia: procent mic de carbohidrati
(ideal sub 25%), proteina de natura animala sa domine (aprox. 90%), grasimile fiind sursa
primordiala energetica a canidului, sa existe un raport optim intre grasimile saturate si
nesaturate, prezenta oligofructozaharidelor (prebiotice) - sursa de ”hrana” a probioticelor
(flora microbiana benefica, necesara unei digestii corecte, fara fermentatii anormale),
mineralele sa fie sub forma chelatata.
- in ceea ce priveste aspectul: ambalaje de calitate
(tristratificate), obligatoriu impermeabil stratul interior (pentru hrana uscata), granulele
compacte, prin sectiune fara retea cu multe goluri, sa nu fie unsuroase si sa nu unga mana
cumparatorului (”ungerea granulelor” este un truc frecvent folosit pentru a da un aspect
calitativ unei mancaruri de fapt de slaba calitate).
Cum alegem mancarea potrivita?
1. Ne informam din toate sursele la care avem acces (carti, publicatii, internet, etc.),
astfel punem baza cunostintelor noastre teoretice de nutritie.
2. Cerem sfatul medicului veterinar si tinem legatura permanent cu acesta pt.a ne indica
mancarea potrivita in fiecare etapa din viata animalului de companie.
Concluzie
Alimentatia corecta este egal cu alimentia stiintifica, sa fiti atenti la sursele dumneavoastra de
informare (scrisa si orala). Alimentatia este o stiinta, nu este ”folclor”, dati-va timp sa invatati
si sa va informati din cele mai bune surse (sper ca aceasta sa fie medicul dumneavoastra
curant), o faceti spre binele companionului dumneavoastra si nu numai.

