Nutrição - Parte II: Lista de Ingredientes
Saiba que a legislação obriga a que os ingredientes presentes nos alimentos de
cães e gatos estejam listados na embalagem. Esta listagem é feita por ordem descendente da quantidade do ingrediente. O ingrediente estará sempre descrito pelo
seu nome comum.
Exemplo : Lista de ingredientes: borrego, milho, soja, ovo…
A carne de borrego está em maior quantidade que o milho, o qual por sua vez está
em maior quantidade que a soja. O ovo é o ingrediente em menor quantidade desta listagem.
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No entanto, existem formas de discretamente contornar esta regra. O fabricante
pode dividir um determinado ingrediente em vários componentes, o que fará com
que um produto em maior quantidade apareça na lista de ingredientes separado
em várias porções e logo aparente uma menor quantidade. Vamos a um exemplo
para que perceba melhor:
Lista de ingredientes A: Galinha (20%), farinha de milho (15%), glúten de milho
(10%), polpa de beterraba, ovo desidratado, gérmen de milho(2% )…
Lista de ingredientes B: Milho (27%), galinha (20%), polpa de beterraba, ovo desidratado….
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Embora na lista A a galinha apareça em primeiro lugar, o ingrediente em maior
quantidade é o milho, pois somando as suas várias componentes percebemos que
o milho está em maior quantidade que a galinha. A lista A e a Lista B são exactamente o mesmo produto, apenas escritos de forma diferente.
É assim imperativo dar uma vista de olhos á lista de ingredientes para verificar se
efectivamente não temos ingredientes divididos nos seus componentes.
Existem muitos tipos de ingredientes utilizados para formular alimentos. A sua
quantidade e qualidade vão ditar se estamos na presença de um alimento completo e adequado ao nosso animal de estimação. Muitos dos ingredientes são óbvios
como o ovo, a galinha, a polpa de beterraba. Outros, pelo contrário, suscitam dúvidas. Veja a listagem abaixo:
Carne de… ou apenas carne … Exemplo: carne de galinha ou galinha
Refere-se ao músculo real, carne limpa sem ossos, sem órgãos digestivos, sem
penas ou unhas.

Subprodutos de carne… Exemplo: subprodutos de borrego
Refere-se ás partes limpas não incluindo a carne. É composta por vísceras (baço, pulmão, fígado, estômago),
osso, tecido gordo e intestinos. Não inclui dentes, penas ou cascos.
Subprodutos de galinha
São as partes limpas da galinha sem o músculo, portanto, a cabeça, patas, órgãos internos. Não contem
penas.
Refeição de peixe
Refere-se ao tecido limpo do peixe inteiro, ou partes deste, com ou sem óleo extraído.
Farinhas de … Exemplo: farinha de osso, fígado, sangue…
Refere-se ao produto da moagem dos subprodutos referidos, embora possam conter cascos e penas. O seu
valor nutritivo é geralmente inferior ao dos subprodutos.
Glúten de milho
Refere-se ao subproduto após retirada do xarope de milho ou da fécula de milho, e o seu resíduo seco após a
remoção do farelo, gérmen e amido.

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
www.clinicaveterinariadolaranjeiro.com.pt
Agradecemos a sua visita.
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