DIETA TORTUGUES D’AIGUA

Els adults hauríen de menjar un mínim de tres vegades per setmana (millor al
matí) i, els joves cal que mengin cada dia.
Els joves solen ser més carnívors que els adults.
•

50% Productes animals o molt proteics: *CUCS DE TERRA, GRILLS,
LLAGOSTES, LLIMACS, i altres insectes, pinso dde manteniment de
gos, ratolins, peixos de colors, pinso de lloro o primat, sardines ... .

• 50% Plantes (25% fruita i 75% vegetals):
Fruita: TOMAQUET, MADUIXA, MELÓ, GERDS, poma, raïm, cirera,
préssec, pera, pruna, taronja, nactarines, plàtan, mangos, ... .
Vegetals: fulles verd fosc (mostassa, col, coliflor, dent de lleó (flor i fulla),
bròquil, patates, pastanaga, “ensaladilla russa”, userda, xampinyons,
mongeta verda, pèsols. També podem donar petites quantitats d’enciam,
espinacs, ... .


A cada àpat podem suplementar amb carbonat, gluconat o lactat càlcic en
pols.



Cada 2 setmanes podem espolvorejar el menjar amb algun complex
multivitamínic.



Cal limitar els productes reforçats amb vitamina D a menys del 5% del total de
la dieta.
*Els productes escrits en majúscules solen estimular la gana de l’animal.

DIETA TORTUGUES DE TERRA

Els adults han de menjar tres vegades per setmana i els joves cada dia.
•

85% vegetals: la majoria han de ser fulles de color verd fosc (fulles de
mostassa, col, coliflor, dent de lleó, bròquil, llegums, ...)
Podem donar en menor quantitat: espinacs, enciam, escarola, ... .
Altres vegetals adequats: fulles de raïm, roses, userda,
ensaladilla russa, pèsols, ... .

10% fruita; raïm, poma, taronja, pera, préssec, pruna, nactarina, meló,
maduixes, plàtans, mango i tomàquet.
El percentatge de fruita en tortugues amb les extremitats vermelles i/o grogues ha
de ser del 20%.

•

•

5% d’aliments d’alt contingut proteic: pinso de gos, primat o lloro. Cereals
d’esmorzar, sardines, ratolins, aous bullits / escaldats (amb closca).


En cada àpat es pot afegir lactat carbonat o gluconat càlcic.



Cada 2 setmanes cal donar espolvorejat al menjar un complexe
multivitamínic.

