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Οδηγός διατροφής για κατοικίδιους σκύλους και γάτες 
Οι άγριοι σκύλοι της Αυστραλίας (dingo) και οι άγριες γάτες, παραµένουν υγιείς, τρώγωντας 

ολόκληρα κουφάρια θηραµάτων. Ιδανικά, πρέπει να ταΐζουµε τα κατοικίδιά µας µε τον ίδιο 

τρόπο. Μέχρι να αποκτήσουν µία αξιόπιστη πηγή ολόκληρων θηραµάτων, οι ιδιοκτήτες 

κατοικιδίων χρειάζονται µία ικανοποιητική εναλλακτική λύση. Οι παρακάτω συτάσεις που 

βασίζονται στα ωµά κόκκαλα µε κρέας, έχουν  υιοθετηθεί από χιλιάδες ιδιοκτήτες κατοικιδίων 

µε άριστα αποτελέσµατα.  

 

Η διατροφή αυτή είναι εύκολη και φθηνή και τα κατοικοίδια την απολαµβάνουν 

 

 • Να υπάρχει πάντα διαθέσιµο φρέσκο νερό. 

 • Το κύριο µέρος της διατροφής πρέπει να βασίζεται στα ωµά κόκκαλα µε κρέας (ή σε 

ολόκληρα κουφάρια εάν αυτά είναι διαθέσιµα).  

 • Μαγειρεµένα και ωµά υπολείµατα ανθρώπινης τροφής (αλέστε ή πολτοποιήστε τα 

λαχανικά, πετάξτε τα µαγειρεµένα κόκκαλα). 

 

Κουτάβια και γατάκια 

 

Από την ηλικία των τριών εβδοµάδων περίπου, τα κουτάβια και τα γατάκια αρχίζουν να 

ενδιαφέρονται για την τροφή που τρώει η µητέρα τους. Στις έξι εβδοµάδες ζωής, µπορούν να 

φάνε κουφάρια από κοτόπουλο, κουνέλι και ψάρι.  

 

Κατά το σύντοµο διάστηµα µεταξύ των τριών και έξι εβδοµάδων ζωής, συνιστάται να δίνετε 

κιµά από κοτόπουλο, κουφάρια κοτόπουλου ή κάτι παρόµοιο στα νεαρά ζώα (όπως επίσης και 

πρόσβαση σε µεγαλύτερα κοµµάτια που ενθαρρύνουν το ξέσκισµα της σάρκας και το 

κοµµάτιασµα της τροφής). Αυτό είναι παρόµοιο µε την τροφή που έχουν µερικώς πέψει και στη 

συνέχεια αναγάγουν οι άγριες σαρκοφάγες µητέρες. Οι πολυάριθµες γέννες χρειάζονται 

περισσότερα συµπληρωµατικά γεύµατα από τις ολιγάριθµες γέννες. (Το κρέας και τα κόκκαλα 

πρέπει να αλέθονται µαζί. Μπορείτε να δώσετε κρέας χωρίς κόκκαλα, αλλά µόνο για µία µικρή 

περίοδο, µέχρι τα νεαρά ζώα να µπορούν να φάνε κρέας και κόκκαλα µαζί – συνήθως στις έξι 

εβδοµάδες ζωής περίπου.) 

 

Μεταξύ των τεσσάρων και έξι µηνών ζωής, τα κουτάβια και τα γατάκια βγάζουν τα µόνιµα 

δόντια τους και αναπτύσσονται γρήγορα. Σε αυτή την περίοδο, χρειάζεται να τους παρέχετε 

αρκετά κουφάρια ή ωµά κόκκαλα µε κρέας, κατάλληλου µεγέθους.  

 

Τα κουτάβια και τα γατάκια τείνουν να µην τρώνε υπερβολικές ποσότητες φυσικών τροφών. Η 

τροφή µπορεί να είναι συνέχεια διαθέσιµη.   

 

 

Φυσικές τροφές κατάλληλες για σαρκοφάγα κατοικίδια 

Ωµά κόκκαλα µε κρέας 
 • Τα κουφάρια από κοτόπουλο και γαλοπούλα, µετά την αφαίρεση του κρέατος για 

ανθρώπινη κατανάλωση, είναι κατάλληλα για σκύλους και γάτες.  



 • Τα παραπροϊόντα πουλερικών όπως: κεφάλια, πόδια, λαιµοί και φτερούγες.  

 • Ολόκληρα ψάρια και ψαροκέφαλα. 

 • Τα κουφάρια από κατσίκι, αρνί, µοσχάρι, ελάφι και καγκουρό µπορούν να 

πριονιστούν σε µεγάλα κοµµάτια κοκκάλων και κρέατος.  

 • Άλλα παραπροϊόντα περιλαµβάνουν: χοιρινά ποδαράκια, χοιρινά κεφάλια, αρνίσια 

κεφάλια, στήθος, κόκκαλα από ουρές, κόκκαλα από πλευρές.   

 

Ολόκληρα κουφάρια 
 • Αρουραίοι, ποντίκια, κουνέλι, ψάρι, κοτόπουλο, ορτύκια. 

   

Εντόσθια   
 • Συκώτι, πνεύµονες, τραχεία, καρδιά, πατσάς.  

 

Ποιότητα – Ποσότητα – Συχνότητα  
Τα υγιή ζώα που ζουν και αναπαράγονται στη φύση, εξαρτώνται από τη σωστή ποιότητα 

τροφής, στη σωστή ποσότητα σε µία σωστή συχνότητα. Έτσι παίρνουν τα κατάλληλα θρεπτικά 

συστατικά µαζί µε τον κατάλληλο καθαρισµό των δοντιών τους – τα ζώα σε αντίθεση µε τον 

άνθρωπο ‘βουρτσίζουν’ τα δόντια τους και τα καθαρίζουν µε ‘νήµα’ καθώς τρώνε.   

 

Ποιότητα 
Τα κυνήγια που είναι χαµηλά σε λιπαρά, το ψάρι και τα πουλερικά, παρέχουν την καλύτερη 

τροφή για τα σαρκοφάγα κατοικίδια. Εάν χρησιµοποιείτε κρέας από ζώα αγροκτήµατος 

(µοσχάρια, πρόβατα και γουρούνια), να αποφεύγετε το υπερβολικό λίπος, ή τα κόκκαλα που 

είναι πολύ µεγάλα για να φαγωθούν. 

 

Οι σκύλοι είναι πολύ πιο πιθανό να σπάσουν τα δόντια τους όταν τρώνε πολύ µεγάλα κόκκαλα 

από άκρα και κόκκαλα που έχουν πριονιστεί κατά µήκος, παρά εάν τρώνε κόκκαλα και κρέας 

µαζί.  

 

Η ωµή τροφή για γάτες πρέπει να είναι πάντα φρέσκια. Οι σκύλοι µπορούν να φάνε 

‘µπαγιάτική’ τροφή και µερικές φορές θάβουν τα κόκκαλα για να τα φάνε αργότερα.   

 

Ποσότητα  
Ο καθορισµός της ποσότητας της τροφής των κατοικιδίων είναι περισσότερο τέχνη παρά 

επιστήµη. Οι γονείς που ταΐζουν µία ανθρώπινη οικογένοια, τα καταφέρνουν χωρίς τη βοήθεια 

πινάκων κατανάλωσης τροφής. Μπορείτε να πετύχετε τα ίδια καλά αποτελέσµατα για το 

κατοικίδιό σας δίνοντας βάση στο επίπεδο δραστηριότητας του, στην όρεξη του και στη 

σωµατική του κατάσταση.  

 

Η υψηλή δραστηριότητα και η αυξηµένη όρεξη δείχνουν την ανάγκη για περισσότερη τροφή 

και αντίθετα.  

 

Η σωµατική κατάσταση εξαρτάται από ένα αριθµό παραγόντων. Το συνολικό σχήµα του 

σώµατος – εάν είναι αθλητικό ή παχουλό – και η γυαλάδα του τριχώµατος παρέχουν ενδείξεις. 

Χρησιµοποιήστε τις άκρες των δακτύλων σας για να αξιολογήσετε την ελαστικότητα του 

δέρµατος. Έχει ελαστική αίσθηση και κινείται ελεύθερα πάνω από τους µύες; Οι µύες 

φαίνονται αρκετά ισχυροί; Και πόση κάλυψη των πλευρών ανιχνεύετε; Αυτό είναι το καλύτερο 

µέρος να ελέγξετε εάν το κατοικίδιό σας είναι πολύ αδύνατο ή πολύ παχουλό. Συγκρίνοντας τα 

δικά σας πλευρά µε αυτά του κατοικιδίου δας µπορείτε να έχετε µία καλή ιδέα για την 

σωµατική κατάσταση – τόσο τη δική σας όσο και του κατοικιδίου σας.  

 

Ένας κατά προσέγγιση κανόνας κατανάλωσης τροφής που βασίζεται στα ωµά κόκκαλα µε 

κρέας, για το µέσο κατοικίδιο σκύλο ή γάτα είναι το 15 µε 20 τοις εκατό του σωµατικού τους 

βάρους σε µία εβδοµάδα ή το 2 µε 3 την ηµέρα. Με βάση αυτό, ένας σκύλος 25 κιλών, 

χρειάζεται έως πέντε κιλά κουφάρια ή ωµά κόκκαλα µε κρέας την εβδοµάδα. Γάτες µε βάρος 

πέντε κιλά, χρειάζονται περίπου ένα κιλό λαιµούς κοτόπουλου, ψάρι, κουνέλι ή κάτι παρόµοιο 



την εβδοµάδα. Τα υπολείµατα ανθρώπινης τροφής πρέπει να χορηγούνται σαν ένα επιπλέον 

συστατικό της διατροφής. Παρακαλώ σηµειώστε ότι αυτά τα νούµερα είναι µόνο ένας οδηγός 

και αφορούν ενήλικα κατοικίδια σε οικιακό περιβάλλον.  

 

Τα θηλυκά που εγκυµονούν ή θηλάζουν και τα αναπτυσσόµενα κουτάβια και γατάκια, µπορεί 

να χρειάζονται πολλή περισσότερη τροφή από τα ενήλικα ζώα µε παρόµοιο σωµατικό βάρος. 

Όποτε είναι δυνατόν, δώστε τη µερίδα κρέατος και κόκκαλου σε ένα µεγάλο κοµµάτι, το οποίο 

να χρειάζεται περισσότερο, τράβηγµα, ξέσκισµα και µάσηµα. Αυτό δηµιουργεί ευτυχισµένα 

κατοικίδια, µε καθαρά δόντια.   

 

Συχνότητα   
Τα άγρια σαρκοφάγα τρέφονται σε άτακτα χρονικά διαστήµατα. Στο περιβάλλον του σπιτιού, 

το τακτικό πρόγραµµα δουλεύει καλύτερα και συνεπώς συνιστώ να ταΐζετε τους ενήλικους 

σκύλους και γάτες µία φορά την ηµέρα. Εάν ζείτε σε ζεστό κλίµα, συνιστώ να ταΐζετε τα 

κατοικίδια το βράδυ, για να αποφεύγετε την προσέλκυση εντόµων (µύγες κ.λ.π).  

 

Συνιστώ µία ή δύο µέρες την εβδοµάδα να αφήνετε το σκύλο σας νηστικό – ακριβώς όπως τα 

ζώα στη φύση.  

 

Κάποιες φορές µπορεί να ξεµείνετε από φυσική τροφή. Μην µπείτε στον πειρασµό να 

αγοράσετε έτοιµη τροφή, αφήστε το σκύλο σας νηστικό και προµηθευτείτε φυσική τροφή την 

επόµενη µέρα.  

 

Τα κουτάβια, οι γάτες, τα κουνάβια, τα άρρωστα ή τα πολύ αδύνατα ζώα δεν θα πρέπει να 

αφήνονται νηστικά (εκτός και εάν έχει συσταθεί από κτηνίατρο). 

 

Υπολείµµατα ανθρώπινης τροφής  
Τα άγρια σαρκοφάγα, όταν τρώνε τα εντόσθια των θηραµάτων τους, τρώνε µικρές ποσότητες 

από την τροφή των παµφάγων, η οποία έχει υποστεί µερική πέψη και βρίσκεται σε υγρή µορφή.  

Τα αποφάγια µας και µερικές φλούδες από φρούτα και λαχανικά είναι τροφή παµφάγων η 

οποία δεν έχει υποστεί πέψη. Εφόσον τα υπολείµµατα δεν αποτελούν µεγάλο ποσοστό της 

διατροφής, φαίτεται ότι δεν κάνουν κακό και µπορεί να κάνουν και κάποιο καλό. Συνιστώ τα 

υπολείµµατα να αποτελούν το ένα τρίτο της διατροφής το ανώτερο, για τους σκύλους και κάτι 

λιγότερο για τις γάτες. Η πολτοποίηση των υπολειµµάτων στο µίξερ, τόσο των ωµών όσο και 

των µαγειρεµένων µπορεί να τα κάνει πιο εύπεπτα.  

 

Πράγµατα που πρέπει να αποφεύγονται  
•Πολύ κρέας χωρίς κόκκαλο — δεν είναι ισορροπηµένο 

•Πολλά λαχανικά — δεν είναι ισορροπηµένα 

•Μικρά κοµµάτια κόκκαλου — µπορεί να καταποθούν ολόκληρα και να κολήσουν. 

•Μαγειρεµένα κόκκαλα — µπορεί να κολήσουν.  

•Συµπληρώµατα βιταµινών και ιχνοστοιχείων — δηµιουργούν ανισορροπία. 

•Επεξεργασµένες τροφές — οδηγούν σε οδοντικές και άλλες ασθένειες.  

•Πολλές αµυλώδεις τροφές — σχετίζονται µε φούσκωµα.  

•Κρεµµύδια, σκόρδο και σοκολάτα — τοξικά για τα κατοικίδια.   

•Σταφύλια, σταφίδες και βατόµουρα — τοξικά για τα κατοικίδια.  

•Κουκούτσια από φρούτα και κότσαλα καλαµποκιού — µπορεί να δηµιουργήσουν 

απόφραξη.  

•Γάλα — σχετίζεται µε διάρροια. Τα ζώα το πίνουν είτε διψούν είτε όχι και παχαίνουν. 

Τα υπολείµµατα του γάλακτος κολάνε στα δόντια και τα ούλα.  

 

Προσοχή  
 • Τα ηλικιωµένα σκυλία και οι γάτες που έχουν εθιστεί στις επεξαργασµένς τροφές, 

µπορεί να παρουσιάσουν δυσκολίες όταν η διατροφή τους αλλάξει σε φυσική.   

 • Τα κατοικίδια µε δυσµορφίες της γνάθου και αυτά µε οδοντικές νόσους µπορεί  να 

παρουσιάσουν δυσκολίες µε τη φυσική διατροφή.   



 • ∆ηµιουργήστε ποικιλία. Τα θρεπτικά συστατικά που δίνονται σε υπερβολικές 

ποσότητες, µπορεί να προκαλέσουν βλάβη.  

 • Το συκώτι είναι µία εξαιρετική τροφή, αλλά δεν θα πρέπει να δίνεται περισσότερο 

από µία φορά την εβοδοµάδα.   

 • Τα άλλα εντόσθια π.χ. πατσάς, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το πενήντα τοις εκατό 

της διατροφής.  

 • Τα ολόκληρα ψάρια είναι µία εξαιρετική τροφή για τα σαρκοφάγα, αλλά πρέπει να 

αποφεύγετε να δίνετε συνέχει το ίδιο είδος ψαριού. Κάποια είδη όπως ο κυπρίνος 

περιέχουν ένα ένζυµο που καταστρέφει τη θειαµίνη (βιταµίνη B1).  

 • ∆εν υπάρχει βραβείο για το πιο παχύ σκυλί της γειτονίας, ούτε για το πιο γρήγορο. 

Να ταΐζετε τα κατοικίδιά σας για µία ζωή γεµάτη υγεία. Η πρόληψη είναι καλύτερη 

από τη θεραπεία.   

 

∆ιάφορες συµβουλές  
Τα κατοικίδια σκυλιά και οι γάτες είναι σαρκοφάγα. Παρέχοντάς τους την κατάλληλη διατροφή 

για σαρκοφάγα είναι η µοναδική σηµαντική συνεισφορά στην υγεία τους.   

 

∆ηµιουργήστε επαφές µε ένα αξιόπιστο προµηθευτή τροφής για κατοικίδια σαρκοφάγα.   

 

Αγοράζετε µεγάλες ποσότητες τροφής, ώστε να µη ξεµείνετε.  

 

Συσκευάστε χωριστά τις καθηµερινές µερίδες, για µεγαλύτερη ευκολία στο τάισµα.  

 

Ένας χώρος αποθήκευσης κατεψυγµένων, κατά προτίµηση ένας καταψύκτης, είναι 

απαραίτητος.  

 

Τα ωµά κόκκαλα µε κρέας µπορούν να δίνονται κατεψυγµένα, όπως το παγωτό. Μερικά 

κατοικίδια τα τρώνε παγωµένα, ενώ άλλα περιµένουν να λιώσουν.  

 

Τα µικρά κουφάρια, για παράδειγµα οι αρουραίοι, τα ποντίκια και τα µικρά πουλιά µπορούν να 

δίνοται παγωµένα ολόκληρα, µε τα εντόσθια. Τα εντόσθια από τα µεγλύτερα κουφάρια, θα 

πρέπει να αφαιρούνται πριν καταψυχθούν.   

 

Προσέξτε ώστε τα κατοικίδιά σας να µην µαλώνουν µεταξύ τους για την τροφή.  

 

Προστατέψτε τα παιδιά, επιβεβαιώνοντας ότι δεν ενοχλούν τα κατοικίδια όταν τρώνε.  

 

Τα µπωλ ταΐσµατος δεν είναι απαραίτητα — η τροφή θα συρθεί στο πάτωµα — συνεπώς ταΐστε 

τα κατοικίδιά σας έξω κατά προτίµηση, ή σε ένα χώρο που µπορεί να καθαριστεί εύκολα.  

  

Τα κουνάβια είναι µικρά σαρκοφάγα που µπορούν να ταϊστούν κατά τον ίδιο τρόπο µε τις 

γάτες. 

 

Για µία πιο λεπτοµερή περιγραφή των διαιτητικών απαιτήσεων συµπεριλαµβανοµένων και των 

πιθανών κινδύνων, παρακαλώ συµβουλευτείτε τα βιβλία Raw Meaty Bones: Promote Health 

και Work Wonders: Feed your dog raw meaty bones. 

  

Περισσότερες πληροφορίες, σύνδεσµους και RMB Ανακοινώσεις:  

 

www.rawmeatybones.com  
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σηµειώστε ότι τα διάφορα ζώα και οι συνθήκες µπορεί να διαφέρουν.  

Μπορεί να χρειάζεται να συζητήσετε τις ανάγκες του κατοικιδίου σας µε τον κτηνίατρό σας.   

 

Αυτός ο οδηγός διατροφής µπορεί να αντιγραφεί και να διανεµηθεί ελεύθερα.  


