Alimentando o lobo interior
* Mantenha água fresca constantemente disponível.
* Sempre que possível, ofereça carcaças inteiras de animais de caça, aves e peixes.
* Mantenha variedade na dieta oferecendo ossos carnudos crus de animais diversos.
* Três dias por semana é um limite máximo razoável para oferecer vísceras para seu
cão.
* Ofereça restos de comida liquidificados/purê de frutas e cascas de vegetais conforme
houver disponível em sua casa.
* Sirva uma das refeições do dia em um grande pedaço (sempre que possível) para
encorajar o máximo rasgar e destroçar.
* Os cães podem ser alimentados a qualquer hora do dia. Para a maioria dos
proprietários, servir a refeição no final da tarde é uma boa opção.
* Muitos cães são beneficiados com jejum de um dia por semana.
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Car caças apr opr iadas e ossos car nudos cr us
Fr ango/aves
Asas de galinha podem ser oferecidas para cães de porte bem pequeno. Carcaças de
frango (depois de retirada a carne para consumo humano) são apropriadas para qualquer
porte de cão. Galinhas inteiras, asas de peru e coxas são adequadas para a maioria dos
cães.

Peixe
Peixes inteiros, incluindo os intestinos e as escamas, e cabeças de peixes são
apropriados para a maioria dos cães.

Cor deir o
Grandes ossos carnudos crus de cordeiro, pescoço de cordeiro, osso carnudo do peito do
cordeiro e as costelas são boas opções.

Car ne bovina
Costelas bovinas carnudas, caudas de boi em grandes pedaços e bochecha de boi são
adequados para cães de todos os tamanhos.

Por co
Pés de porco, cabeças e caudas são apropriados para a maioria dos cães.

Coelho
Sirva coelho inteiro com pêlos e intestinos ou sem pele e eviscerados se só encontrar
assim. Se preferir, corte o coelho em pedaços para cães pequeninos - mas saiba que
mesmo cães miniatura se beneficiam em atacar carcaças inteiras de coelho.

Víscer as
Fígado de qualquer animal, coração, pulmões, baço, estômago/bucho (de preferência
com conteúdo) são apropriados para todos os cães.

Animais de caça e aves
Ofereça ossos carnudos crus e vísceras de veados, emu, avestruz, cangurus, etc,
conforme disponibilidade.

Quantidade
Varie a quantidade e o tamanho dos pedaços de acordo com o apetite, o porte e o peso
do seu cão. Como referência cães pequenos tendem a comer cerca de 20% do seu peso
corporal em ossos carnudos crus durante o período de uma semana. Cães
maiores geralmente precisam comer entre 10% a 20% do seu peso em ossos carnudos
crus. Restos de comida e frutas podem ser oferecidos como componentes extras da
dieta. Varie a quantidade e o tamanho dos pedaços.
Para informações mais completas, incluindo alimentação de filhotes, veja o capítulo 2.

