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Fontes cr uas
Animais berram, rosnam e rugem, visitantes ficam alucinados, quando é hora
das refeições no zoológico. É o principal evento do dia. Tratadores responsáveis
garantem a alegria dos animais e dos visitantes – eles planejam com antecedência.
Tendo a segurança como princípio número um, eles desenvolvem recintos que atendam
a essas exigências. Áreas seguras para observação são providenciadas para visitantes e
condições de trabalho seguras para os tratadores dos animais. Zoológicos precisam
assegurar suprimentos confiáveis, que durem o ano todo com alimentos apropriados a
preços acessíveis. A alimentação dos animais não pode ser deixada ao acaso.
Em seu zoológico sem grades, onde moram um número variável de cães e talvez
outros carnívoros, planejar com uma pequena antecedência irá ajudá-lo a garantir a
oferta segura e eficiente para seus companheiros famintos.

Recintos domésticos
Ossos car nudos cr us pr ópr ios par a consumo humano
Se seus cães são poucos ou pequenos, alimentá-los com ossos carnudos crus
próprios para consumo humano é uma maneira econômica e eficiente de proceder. Seu
refrigerador/geladeira provavelmente tem capacidade suficiente para armazenar alguns
quilos extras de alimentos. Tente estimar o consumo semanal do seu cão. Como uma
referência permita 20% do peso do animal por semana. Um cão que pesa 5 quilos exige
cerca de 1 quilo de alimento. Se seu cão pesa 20 quilos, ele precisará comer 4 quilos de
comida por semana. Você tem espaço suficiente para armazenamento?
É uma boa idéia dividir o suprimento em porções diárias. Sacolas plásticas dos
supermercados podem ser reutilizadas. Alternadamente, você pode adquirir recipientes
plásticos que podem ser empilhados no freezer/congelador e lavados depois do uso. Já
que a comida que você está usando é apropriada para pessoas, cuidados normais de
higiene doméstica devem ser o suficiente. Certifique-se de que o caldo da carne crua
não contamine outros alimentos. Tampões de balcão, superfícies para preparo da
comida e utensílios devem ser lavados cuidadosamente. Água quente e detergente
caseiro funcionam bem. Lava-louças automático poupam o trabalho de lavar recipientes
e facas. Ao manipular alimentos, lave bem as mãos e não deixe as crianças explorarem
as peças com os dedos.

Car caças, animais mor tos em atr opelamentos e supr imentos em
gr ande quantidade
As equações mudam se você comprar um grande volume de peças, oferecer
carcaças inteiras (ratos, camundongos, coelhos, etc), tripa verde, animais mortos em
atropelamento, ou alimentos não adequados para consumo humano. Benefícios
nutricionais e crescentes economias fazem disso uma empreitada que vale a pena. Mas
algum planejamento e investimento inicial podem ser necessários. Primeiro, é uma boa
idéia separar um canto da sua lavanderia, garagem ou edícula para guardar
refrigeradores e freezers. Separe áreas para limpeza, equipadas com ralo; água quente e
gelada também são recomendáveis.

Refrigeradores e quartos frios são apropriados para guardar carne para até duas
semanas. Mas geralmente é melhor investir em um freezer separado ou talvez até
comprar dois freezers extras.
Freezers verticais facilitam o acesso aos alimentos armazenados e rotação do
estoque. Quando alimentava diversos animais no hospital veterinário percebi que três
freezers horizontais permitiam boa rotação de estoque. Quando esgotava o estoque em
dois dos freezers, nós comprávamos costas e costelas de frango frescas, transportadas
em latas grandes de lixo. Os pedaços de frango eram transferidos para baldes de sorvete
e empilhados nos freezers. Baldes cilíndricos permitem a circulação do ar e rápido
congelamento dos itens. Todas as tardes nós transferíamos um ou dois baldes de frango
congelado para uma geladeira. Precisávamos separar os grandes blocos de frango então,
para nós, descongelar os alimentos era essencial. Às vezes servíamos peixes inteiros,
pescoços de cordeiros e caudas de canguru. Esses itens eram embalados
individualmente e servidos congelados. Se você armazenar porções diárias no seu
freezer, descongelar a comida é desnecessário. Cães comem alimentos congelados. Se
você preferir alimentar com comida descongelada é melhor descongelar a porção da
noite para o dia na geladeira ou colocar o item congelado em uma tigela com água fria.
Descongelar no microondas cria “áreas” quentes por toda carne e não é recomendável.
Problemas potenciais com o congelamento
Animais de presa pequenos, como, pintinhos de um dia, ratos e coelhos, podem
ser congelados inteiros, incluindo vísceras, penas e pêlo. Contudo, se for armazenar no
freezer animais recém-abatidos, frescos, certifique-se de que haja espaço suficiente para
permitir o rápido congelamento. Galinhas recém-abatidas congeladas com as vísceras
intactas são seguras para oferecer aos pets. Mas cuidado: grandes fábricas de
processamento de aves processam milhares de carcaças por hora. Carcaças rejeitadas
são atiradas em latas, e no final do dia, essas carcaças quentes já estão se decompondo.
Não congele carcaças em estado de decomposição.
Se você tiver sorte de ter acesso a carcaças inteiras de animais maiores – veados,
ovelhas, cabras, etc – você precisará cortar e armazenar essa carne.
Carcaças grandes não deverão ser congeladas com as vísceras ainda intactas. Embora
seja possível que as vísceras congelem antes do início da decomposição, o maior
problema surge quando a carcaça descongela. Um descongelamento logo e demorado
permite o aumento da decomposição e das toxinas bacterianas. Tenha em mente que
pedaços grandes de ossos carnudos crus oferecem o melhor exercício para as
mandíbulas caninas e para a limpeza dos dentes. Então, se for cortar as peças você
mesmo ou se for pedir para o açougueiro faze-lo, certifique-se de que sejam cortadas em
tamanhos grandes.
É uma boa idéia armazenar ossos carnudos em sacos plásticos que, por sua vez,
possam ser colocados dentro de caixas de papelão ou sobre bandejas plásticas. Permita
espaço para a circulação de ar e mantenha os sacos plásticos secos. Retirar os pacotes do
freezer é uma tarefa simples. Não gaste tempo pescando pacotes no fundo do freezer – o
tempo em que a porta permanece aberta deve ser curto.
Restos de comida e cascas de vegetais
Restos de comida podem ser dados diretamente do prato. Cascas de vegetais se
tornam mais apetitosas e mais digestíveis se você cozinhá-las levemente ou liquidificálas no processador de alimentos.
Frutas maduras podem ser servidas inteiras – só tome cuidado de não oferecer
sementes/caroços de pêssegos, mangas, etc.

Exceto em raras ocasiões – por exemplo, ao alimentar pets desdentados ou com
desordens digestivas – você não precisará moer a carne e os ossos. Se você precisar de
carne e ossos moídos, peça para o seu açougueiro moer na máquina alguns pescoços de
galinha.
Áreas de alimentação
Onde é o melhor lugar para alimentar seus pets? Mantendo em mente a
segurança dos animais de estimação e das pessoas, tanto faz. Alimente onde for mais
conveniente para você. Algumas pessoas ficam desanimadas em oferecer alimentos crus
com medo de danificar seus tapetes e carpetes. Não precisa ser assim. Até mesmo as
menores casas e apartamentos possuem lavanderia de azulejos ou um box de chuveiro
onde os cães podem consumir comidas cruas. Confinar seu cão a uma gaiola (ou
cercado) na hora das refeições cria uma associação positiva entre aquele espaço e o
alimento. Também permite que você fique olhando enquanto o cão se alimenta, para
evitar o risco – ainda que muito pequeno - de engasgo.
Cães podem ser treinados a comer sobre folhas de jornal abertas. Mas
geralmente, carnívoros gostam de arrastar a comida até um canto para aproveitar ao
máximo a refeição, sem serem importunados. Considero a melhor opção alimentá-los
em área externa – sem necessidade de vasilhas. Basta jogar as carcaças ou ossos
carnudos no chão e os instintos naturais do seu pet tomarão conta do resto. Se preferir, e
dependendo do clima e da população de moscas, ossos meio-comidos podem ser
deixados no jardim por alguns dias para que eles continuem comendo ou roendo.
Desvantagens potenciais de alimentar ao ar livre é que seu cão pode cavar
buracos no canteiro de flores para enterrar os ossos. Seus vizinhos, de início, podem
estranhar a visão de pedaços de animais espalhados pelo seu quintal. Converse com
eles, explicando que você é uma pessoa esclarecida e que segue os caminhos sábios da
Natureza.
Segurança em primeiro lugar
Uma boa dieta e uma boa saúdem caminham lado a lado, embora acidentes
possam acontecer. Cães, no entusiasmo de abocanhar um pedaço de carne, podem
morder a mão que os alimenta. A maioria dos carnívoros “guarda” seus alimentos
naturais. É preciso tomar algumas precauções. Crianças pequenas não sabem ler tão
bem os sinais de alarme e jamais devem perturbar os animais enquanto eles estão
comendo.
Não importa o porte do seu cão, ele pode morder e ferir. Meus cães não me
ameaçam e até me deixam retirar os alimentos das bocas deles na hora que eu quiser.
Comece treinando e acostumando filhotes desde cedo e você logo terá pouca dificuldade
em servir ou retirar as refeições dos cães. Mas se você possui um cão dominante,
agressivo e de porte grande, tome cuidado extra. Adestradores profissionais podem te
orientar.
A preferência por alimentar seus cães juntos ou separadamente depende de
predileção pessoal e do temperamento dos seus pets. Na dúvida, alimente-os
separadamente. Gatos podem comer em cima da mesa, enquanto seus cães se alimentam
no chão.

F ontes de suprimento
Avelha senhora Hubbard foi até a cozinha;
Pegar para seu pobre cão um osso;

Para a sua surpresa, a despensa estava vazia;
E o pobre cão ficou sem almoço.
Deveríamos ser gratos à velha senhora Hubbard. Aprender com os erros,
especialmente se esses equívocos foram cometidos por outras pessoas, é uma das coisas
mais fáceis de aprender.
Um planejamento antecipado pode garantir que nossa geladeira ou freezer nunca
fique vazio. Mas resta a questão: onde encontrar uma fonte regular e confiável de
suprimentos?
Lojas de alimentos para humanos
Se você costuma comprar carne para a sua família você já tem uma boa idéia de
onde encontrar ossos carnudos crus para seus pets. Supermercados, açougues, avícolas,
peixarias e feiras-livres são as fontes mais comuns. Pode ser que você precise
encomendar se estiver procurando peças atípicas, como cabeça de porco ou outros ossos
carnudos crus maiores. Liberte sua criatividade e você poderá se surpreender com o que
encontrar. Açougueiros de lojas exóticas podem ter cabeça de ovelha, codorna, coelho e
outras iguarias menos comuns. Consulte as Páginas Amarelas em busca de
estabelecimentos interessantes. Se o açougueiro sabe que você é um comprador regular
de rabos de boi ele pode encomendar um pequeno estoque para você. Se a avícola
entende que você virá regularmente comprar carcaças e costas de galinha, essas peças
podem ser guardadas especialmente para você.
Outra boa idéia é trocar informações com outros adeptos da alimentação crua.
Ao aumentar o comércio de alimentos crus e ampliar esse mercado, as lojas são
incentivadas a comprar em grandes quantidades e a manter os preços acessíveis.
(Regulamentações que governam o suprimento de carnes, ossos e vísceras cruas variam.
Por favor, veja Fontes de Informação, no final do livro.)
Grandes volumes
Para adquirir ossos carnudos crus em peças grandes e em maior quantidade você
talvez precise se deslocar mais. Há muitas possibilidades. Abatedouros (frigoríficos) e
distribuidoras são boas fontes de ossos carnudos crus e vísceras de boi, porco, ovino e
outros animais. Em algumas regiões, pedaços de avestruz, búfalo e jacaré podem ser
obtidos em fábricas que processam carnes.
Processadoras de frango são fontes excelentes de costas e carcaças, asas e
pescoços. Cooperadoras de compradores informais se tornaram iniciativas comumente
vistas na América do Norte e agora a idéia está chegando ao Reino Unido e toda a
Europa. Para encomendar peças, os integrantes mandam e-mails ou telefonam para um
coordenador voluntário. Grandes quantidades das peças solicitadas são levadas a uma
central onde os membros da cooperativa coletam as carnes. Além das usuais carcaças e
costas de frango e outros ossos carnudos crus, as cooperadoras trazem coelhos inteiros,
faisões, cabras e emus. Os produtos, em maioria, chegam congelados e alguns itens
podem ter sido transportados por longas distâncias conservados com gelo seco.
Fornecedores de itens especiais, pet shops
Comércio de alimentos especiais para animais, seja varejo ou atacado, anunciam
sua variedade de ossos carnudos crus, vísceras e carcaças inteiras. Você pode encontrar
detalhes de contato nas Páginas Amarelas, pesquisando na Internet ou pedindo esses
dados em listas de discussões como a “ Carnivore Suppliers” . Alguns atacadistas e pet
shops vendem camundongos congelados, ratos e pintinhos de um dia para alimentar

répteis e aves de rapina. Cada vez mais proprietários de cães, gatos e ferrets estão
utilizando esses comércios. Entrega em domicílio geralmente faz parte do serviço dessas
pet shops fornecedoras de alimentos especiais.

Zoológicos e labor atór ios de pesquisa
Zoológicos
e
laboratórios
de
pesquisa geralmente
precisam de
grandes quantidades de carcaças cruas inteiras. Vale a pena telefonar e perguntar se eles
se importariam de dividir suas fontes. Às vezes laboratórios, por exemplo, laboratórios
de pesquisa acadêmica, podem ser fonte de ratos, coelhos e outros animais que
supram as necessidades deles. Zoológicos podem manter colônias de animais em
reprodução como fonte de suprimento para seus carnívoros. Alguns proprietários de
pets seguem esse exemplo criando coelhos, cabras, porquinhos-da-Índia e galinhas para
alimentar seus animais.

Cr iatividade, inovação e car áter empr eendedor
Caçadores, pescadores e fazendeiros frequentemente têm acesso a boas
quantidades de carcaças e ossos carnudos crus. Nos Estados Unidos, durante a época de
caça ao veado, muitos proprietários de cães armazenam grandes volumes de ossos
carnudos crus a ótimos preços. Se você vive no campo ou dirige por estradas rurais,
você talvez tenha acesso a animais mortos por atropelamentos. Desde que a lei local
permita, leve consigo uma caixa de isopor velha ou sacola plástica grande para
aproveitar as carcaças frescas que encontrar pelo caminho.
Zoológicos obtêm animais velhos e feridos, impróprios para consumo humano.
Essa é uma opção para donos de canis com bastante espaço sobrando no freezer. Sei de
um zoológico que anuncia em jornais buscando suprimentos de pombos selvagens,
esquilos e coelhos. Eles solicitam que os animais sejam capturados ou mortos com balas
de aço, e não com as mais tradicionais balas de chumbo.
Com um pouco de criatividade e inovação você certamente obterá uma boa fonte
de alimentos para seus cães. O que começa como um hobby pode crescer e se tornar um
negócio. Se você tem caráter empreendedor você pode vir a se tornar uma daquelas
pessoas que criam animais de abate para suprir a demanda por carcaças e ossos
carnudos crus. Desejo muito sucesso a você nessa empreitada!

