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 خرید غذای خشک گربه یامنهار

 

 رژیم غذایی گربهمقدمه: 

تر گربه بهتر است یا اینکه غذای تر مناسبخشک شاید برای شما هم این سوال پیش آمده باشد که خرید غذای 

گربه شما و  یسالمت، گربه شما وزنی از جمله گربه به عوامل مختلف یغذا برا نیبهتر افتناست؟ باید گفت ی

 یخانگ وانیح یمناسب برا یانتخاب غذابستگی دارد.  شما بودجهحل زندگی و همچنین م یبهداشت طیشرا

، اما در بعضی موارد ممکن است همین مسئله باعث گیجی و سردرگمی باشد داشتنیدوستتواند کار یشما م

در این مقاله سعی داریم انواع  شما شود. تغذیه مناسب گربه باید ترکیب مناسبی از کالری و آب کافی باشد.

شدگی صحبت کنیم با هم مقایسه کنیم، در مورد تغذیه شرایط خاص گربه مثل بارداری یا عقیمغذای گربه را 

و بهترین برندهای بازار را معرفی کنیم. اگر مایلید که در مورد غذای گربه اطالعات بیشتری کسب کنید این 

 مقاله را از دست ندهید.

 تر است؟غذای خشک یا غذای تر، کدام مناسب

هم کند رژیم غذایی مناسب زیادی وجود دارد که ثابت میدالیل ، اما شک کالری بیشتری داردغذای خاگرچه 

استفاده متناوب از غذای گربه هپی کت و غذای گربه  و هم دارای غذای تر باشد. گربه باید شامل غذای خشک

 پردازیم.ز این دالیل میبررسی بعضی ا ه بهدر ادام تواند گزینه مناسبی برای گربه شما باشد.رویال کنین می

 تنوع غذایی را دوست دارندها گربه

 یاریبس اما باشد، ترین کارراحتممکن است گربه از یک فروشگاه غذای حیوانات  خشک یغذا چه خریداگر

ها عاشق تنوع هستند. درست مانند مردم، گربه ها است.گربه یعیطب یدهنده اشتهانشان تر یغذا یهااز جنبه

 .به گربه شما کمک کند تواندیمتفاوت م یهاو طعمها بافت
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 جلوگیری از چاقی گربه

مرطوب  یکه غذا ییکنند. از آنجایمصرف م یکمتر یخورند معموال کالریمرطوب م یکه غذا ییهاگربه

 نیکند و بنابرا یشتریب یریشود گربه شما احساس سیتر است، باعث ماست و متراکم یشتریرطوبت ب یحاو

 کمتر غذا بخورد. یکم

 از مشکالت ادراری گربه جلوگیری کنید

شود.  یادرار ستگاهمنجر به مشکالت د تواندیم تمایل زیادی به مصرف آب ندارند و اینها از گربه یبرخ

 کند.یم افتیرا در الزمدهد که گربه شما آب  اطمینانتواند به شما یو خشک با هم م تر یمخلوط کردن غذا

 به گربه باردار و گربه شیرده چگونه غذا دهیم؟ ک گربه:خرید غذای خش

 یارباردنسبت به زمان  یشتریب یدرصد کالر 50تا  25 دیباگربه مادر  ند،یآیم ایها به دنکه بچه گربه یزمان

 رغمیکند که علیکمک م گربهبه  یروزانه در طول سه ماهه آخر باردار ییچند وعده غذا هیتغذ کند. افتیدر

 کند. افتیدر یکاف انرژیغذا و هضم،  یبرا یشکم یروزافزون فضا تیمحدود

 کیبه  ردهیش یهاگربهکنید باید بدانید که اگر از یک پت شاپ اینترنتی برای خرید غذای گربه استفاده می

 4تا  3که حدود  ریش دیتول ازیدارند تا به ن ازین یمواد مغذ سرشار از و یقابل هضم، پر انرژ اریبس ییغذا میرژ

توانید از غذای خشک گربه جوسرا و غذای برای مثال می رسد، کمک کند.یبه اوج خود م مانیهفته پس از زا

 تر گربه سشیر استفاده کنید.

 شدهغذا دادن به گربه عقیم

 یهاگربهبا  و مرتبابروند  رونیب جنسی کیشر یجوجست یدارند برا لیتمااند نشده میعق تا وقتی نر یهاگربه

کنند. یمبل م یرا صرف چرت زدن رو یادی، آنها زمان زیساز میحال، پس از عق نیشوند. با ا ریدرگ گرینر د

با  ییغذاها گربه، به وزناز انباشت  یریجلوگ یبراد. ابیدرصد کاهش  30تا  دیآنها با یافتیدر یکالر نیبنابرا
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چندگانه )به  راشباعیغ یچرب یحاو باید فقطکه گربه خشک  یغذاخرید . دیبده تر یکمتر مانند غذا یچرب

همچنین استفاده از  .مناسب است یروغن ماه ایخوب( باشد، به عنوان مثال روغن مرغ  یهایاصطالح چرب

 تواند بهانه خوبی برای به حرکت در آوردن گربه باشدغذای تشویقی گربه می

 ت گوارشی چیست؟بهترین غذا برای گربه با مشکال

 یتمام اجزا نیشود. از بیدستگاه گوارش م یشوند که باعث ناراحت ییغذا یها ممکن است دچار آلرژگربه

که  ینیشما ممکن است به هر پروتئ گربه را دارد. ییغذا یآلرژ جادیاحتمال ا نیشتریب نیپروتئ ،ییغذا میرژ

خرگوش و مرغ هر دو ممکن گوشت داشته باشد. به عنوان مثال،  تیدر معرض آن قرار گرفته است حساس

 توانید از مکمل غذایی گربه استفاده کنید.برای گربه مبتال به آلرژی می شوند. ییغذا یاست باعث آلرژ

 بندیخالصه و جمع

و غذای مناسب گربه شما بسته به مشخصات فیزیکی آن مثل وزن و تحرک و همچنین شرایطی مثل بارداری 

غذایی است که هم میزان  تواند متفاوت باشد. بهترین غذا برای گربههای خاص میشیردهی و یا وجود بیماری

به این دلیل بهتر است از غذای تر در کنار غذای  کالری مناسبی داشته باشد و هم آب کافی به بدن او برساند.

ت کالری بیشتری نیاز دارند زیرا عالوه بر تامین ها در دوران بارداری به دریافگربه خشک گربه استفاده کنید.

ها را نیز دریافت کند. در دوران شیردهی هم عالوه بر نیاز به نیاز بدن خود باید کالری الزم برای رشد جنین

نیز نیاز دارد. گربه عقیم شده به دلیل تحرک کمتر مستعد چاق  آب بیشتری تکالری بیشتر گربه به دریاف

تواند باعث آلرژی و است که کالری غذای آن را کاهش دهید. همچنین پروتئین زیاد میشدن است و الزم 

ها شود. اگر نیاز به مشاوره در تهیه غذای گربه دارید و یا قصد خرید غذای ایجاد مشکالت گوارشی در گربه

 اپ اسکای پتپت شتوانید به سایت خشک گربه و یا انواع کنسروهای گربه با بهترین کیفیت را دارید می

 همچنین امکان خرید حضوری در جزیره کیش برای مخاطبان عزیز فراهم است. مراجعه کنید.
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