Nutrição—Parte I: Designação dos produtos alimentares
Nomes comerciais apelativos são muitas vezes utilizados nas embalagens dos
produtos alimentares para enfatizar determinados aspectos, principalmente
porque muitos consumidores compram com base na presença de um elemento
específico. A venda destes produtos estão sujeitas a regras. No fim deste folheto
deverá conseguir identificar genericamente o que cada alimento contêm.
O que significa a designação: alimento de … - Exemplo: alimento de salmão?
Um alimento que se descreva desta forma tem que ter no mínimo 95% dessa carne (como no exemplo salmão) do seu peso total ,e, nunca menos
de 70% após retirada a água do alimento.
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O que significa a designação: fórmula de… ou refeição de… – Exemplo: Fórmula de galinha ou Refeição de galinha?
Um alimento descrito desta forma tem que ter no mínimo 25% desse ingrediente (como no exemplo galinha). Ao referir-se a 2 ingredientes como
por exemplo Refeição de borrego e arroz terá que ter no mínimo 25%
desses 2 ingredientes em conjunto.
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Hórario :

O que significa a designação: alimento com … Exemplo: Alimento com galinha?
Um alimento descrito desta forma tem que ter um mínimo de 3% desse
ingrediente (como no exemplo galinha). Este alimento apenas garante
3% do ingrediente publicitado no nome.

Segunda a Sexta
10.00—13.00 e 15.00– 20.00
Sábado
10.oo-13.00 e 15.00– 18.00

O que significa a designação: sabor a …. Exemplo: Alimento com sabor a
salmão?
Um alimento descrito desta forma apenas necessita ter uma quantidade
mínima ao ponto de ser detectada em análises laboratoriais, o que seria
inferior a 3%. Como no exemplo o salmão estaria numa quantidade
inferior a 3%.

Saiba que as necessidades proteicas variam consoante a idade, o animal em questão e o seu nível de actividade.
Em cães jovens um alimento completo deve assegurar em Proteína Bruta cerca de 32%, em adulto cerca de 26%
e na idade sénior cerca de 27%. Para um gato os valores necessários de Proteína Bruta são mais elevados. Em
gatinhos cerca de 36%, em gatos adultos cerca de 34% e em gatos maduros cerca de 36%. Os níveis de Proteína
Bruta são facilmente visíveis na análise quantitativa presente no saco do alimento.
Os ingredientes por regra têem que aparecer nas listas de ingredientes sempre em ordem descendente de quantidade. Aconselha-se sempre a verificar esta lista para terem uma ideia de quais componentes pesam mais na construção do alimento. Para saber mais um pouco sobre a lista de ingredientes, a análise quantitativa e outros assuntos relacionados, leia a folha informativa Nutrição – Parte II, Parte III e Parte IV.

NOTE BEM: Este texto serve o propósito único de elucidar e instruir leigos tendo sido escrito de uma forma simplista e muito resumida. Para dúvidas mais concretas deverá consultar
o seu Médico Veterinário, e, recorde, CADA CASO É UM CASO!

Encontram-se também disponíveis outras publicações que
poderá querer consultar em
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