TRADUCCIÓ DE “WSAVA GLOBAL NUTRITION COMMITTEE: Recomanacions
per a seleccionar aliments per animals domèstics”.

La informació veraç dels aliments ha d’aparèixer a l’etiqueta, però s’ha de tenir en
compte que l’etiqueta també és una eina promocional per a atraure als cuidadors
d’animals. Això significa que gran part de la informació, inclosa la llista d’ingredients
i l’ús de termes no regulats com ara holística, premium o qualitat humana - és de
poc valor pràctic en l'assessorament nutricional. L’equip veterinari té un paper
fonamental per tal d’ajudar als cuidadors d’animals a prendre decisions basades en
dues dades clau:

A. El nom i la informació de contacte del fabricant. Això permet a un membre
de l’equip veterinari o al cuidador de l’animal a contactar amb el fabricant
per a sol·licitar les següents preguntes:
1. Feu servir nutricionista qualificat a temps complet?
Qualificacions adequades són doctorats en animals, certificació nutricional avalada
pel col·legi americà i/o europeu de nutrició. Quin és el nom i quines qualificacions té
el/la nutricionista?
2. Qui formula els vostres aliments i quines són les seves credencials?
3. Es posen a prova les vostres dietes mitjançant assaigs d’alimentació de la AAFCO
(associació americana de control alimentari oficial) o la formulació satisfà els perfils
de nutrients de la AAFCO? Si és aquest últim, compleixen els perfils de nutrients
AAFCO per formulació o mitjançant anàlisi del producte acabat?
4. On es produeixen i fabriquen els aliments?

5. Quines mesures específiques de control de qualitat utilitzeu per assegurar la
consistència i la qualitat dels vostres ingredients i el producte final?
6. Podeu proporcionar una anàlisi completa de nutrients per al gos o menjar de gats
en qüestió? (mitjana / anàlisi típica, no només l’anàlisi garantida de mínims o
màxims, sinó un número exacte?) Hauríeu de poder demanar qualsevol nutrient per exemple. proteïnes, fòsfor, sodi, i obtenir un número exacte. Idealment, això
s'hauria de donar per energia base (és a dir, per gram per 100 quilocalories o per
gram per 1.000 quilocalories), més que no pas per un "aliment" o "matèria seca"
base que no té en compte la densitat d’energia variable de diferents aliments.
7. Quin és el valor calòric per gram, llauna o copa de la vostra aliments?
8. Quin tipus de recerca de productes s’ha realitzat? Els resultats es publiquen a
revistes indexades?
Si el fabricant no pot o no vol proporcionar la informació, els cuidadors han de tenir
precaució a l’hora d’escollir la marca d’aliment en qüestió.
B. En alguns països, la declaració d’adequació a la AAFCO està inclosa a
l’etiqueta. Aquesta afirmació confirma tres fets importants.
1. Si la dieta és completa i equilibrada. Tots els aliments han de ser complets i
equilibrats. Si la declaració diu "complementari" no és complet i equilibrat. Això pot
ser acceptable si es tracta d’una dieta terapèutica veterinària i s'està utilitzant per a
un propòsit específic, per exemple, en un cas de malalties renals greus, però s'han
d'evitar en excés en altres aliments per a animals.
2. Si l’aliment és complet i equilibrat, a quina etapa de vida està destinat? La AAFCO
proporciona perfils de nutrients i alimentació per a creixement, reproducció i adults
de manteniment, però no per a animals geriàtrics. Un menjar que està formulat per

a satisfer els perfils de la AAFCO de totes les etapes de la vida ha de complir els
nivells mínims de nutrients per a creixement i manteniment d’adults.
3. Si el menjar és complet i equilibrat, com ho fa l’empresa per determinar això? Les
etiquetes poden incloure una de les dues declaracions sobre adequació nutricional:
• “[Nom] està formulat per satisfer els nivells nutricionals establert per l'Alimentació
per a Gossos (o Gats) de la AAFCO (Anàlisi d'aliments)
• “Proves d’alimentació animal mitjançant procediments AAFCO. Proporciona una
forma completa i equilibrada de nutrició per a les fases de vida. (Avaluació d’assaig
d’alimentació de menjar)

Els aliments formulats es fabriquen de manera que els ingredients compleixin els
nivells especificats, ja sigui en funció de la recepta o amb proves analítiques del
producte acabat, sense fer proves mitjançant assajos d’alimentació. Mentre que les
proves d’alimentació ajuden a provar la nutrició adequada dels aliments, l’ús
d’assaigs d’alimentació no garanteix que l'alimentació proporcioni una nutrició
adequada a totes les condicions. És important valorar que els criteris de la secció A
poden ajudar a escollir un aliment que sigui elaborat per a una empresa de bona
reputació i amb estricta qualitat de mesures de control.

