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termo de responsabilidade

As informações constantes em tal obra foram obtidas por

pesquisas e estudos a respeito dos temas tratados. Portanto,

não há garantia de resultados, uma vez que fatores alheios

podem influenciar a saúde do seu cão. 

 

E nem o autor se responsabiliza por danos ou prejuízos

causados na tentativa de seguir o conteúdo disponibilizado,

uma vez que não é possível o controle de todos os

procedimentos e nem da qualidade dos ingredientes

utilizados. 

 

Além disso cada animal tem história de vida e de saúde

individuais, e por isso mesmo tem particularidades diferentes.

 

De maneira nenhuma substituem o atendimento do veterinário

que é o profissional habilitado a fazer alterações na

alimentação, tratamentos e qualquer outra modificação

relacionada aos cuidados com o seu cão.
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INTRODUÇÃO
 
Que os cães adoram um mimo em forma de petisco todos nós

sabemos e nós tutores apaixonados que somos fazemos de tudo

para ver aquele rabinho balançando. Fazer biscoitos caninos em

casa é uma oportunidade de mimar seu animalzinho e é também

uma forma de premiar um comportamento desejado. E também é

muito benéfico para a saúde dele, pois é um alimento que não tem

conservantes, produtos químicos e sabores artificiais. 

 

Então que tal fazer o seu pet feliz ao sentir o perfume de um

delicioso biscoitinho?  E além de tudo feito por você, preparado

especialmente para ele, com todo carinho, cuidado e higiene. E

agora imagine a satisfação que você sentirá, vendo a reação de

felicidade do seu peludo aos biscoitinhos preparados

especialmente por você! Não tem preço, não é mesmo? E por falar

em preço, também é uma grande economia, uma vez que fazer

biscoitos caseiros para seu pet fica muito mais barato, com custos

muito mais baixos do que os similares industrializados.

 

O biscoitinho canino, assim como qualquer petisco é para o seu

cão o mesmo que uma bala ou um doce para você, além de

funcionar como um prêmio,  é algo para agradar o paladar e não

para substituir a refeição.

 

Como já foi dito anteriormente, não podem substituir a

alimentação cotidiana do seu cão, pois não são alimentos

completos e que tenham todos os nutrientes necessários para

manter o cachorro saudável. A refeição primeiro e petiscos depois.

Eu sei que se tem que resistir bravamente, afinal quem resiste

aquele olhar “pidão” dos nossos queridos pets? 
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Nós como tutores não podemos colocar em risco a saúde deles. E

nem sempre o que é bom para nós é bom para eles. E a escolha

sempre é nossa responsabilidade.

 

Afinal de que adianta querer agradar o paladar do seu bichinho se

isso for trazer problemas de saúde para ele? Assim como tudo o

que diz respeito à alimentação tanto de pessoas como de animais,

os agrados em forma de biscoitos são bem vindos e saudáveis,

mas devem ser observadas algumas condições.

 

Um cuidado muito importante é verificar se os ingredientes

utilizados podem causar alergias ou problemas gastrointestinais

no seu cão, pois existem vários alimentos que são totalmente

proibidos para o seu pet, e que todo dono de cães deveria

conhecer.

 

E lembre-se, antes de tomar qualquer decisão em relação a

alimentos para o   seu animal de estimação, procure opinião

de um veterinário de confiança
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CHOCOLATE

 

É realmente uma tentação para a grande

maioria das pessoas, mas no caso do seu

cão, nem adianta ficar com peninha da cara

de pedinte dele, deixe o chocolate bem

longe dele.  

 

Além de ser tóxico para o seu pet, algumas

substâncias presentes no cacau, como a

cafeína e a teobromina, substância da qual

é feito o chocolate podem causar

envenenamento. 

 

A presença da teobromina pode causar no

organismo do seu cão danos no sistema

nervoso, arritmias, convulsões, aumento da

pressão arterial e sérias alergias. Caso  você

desconfie que o seu cachorro comeu

chocolate procure o veterinário.

 

 

CEBOLA

 

De qualquer maneira, crua, cozida ou

desidratada, a cebola faz muito mal para os

pets. A cebola contém uma substância

tóxica para o animal,  chamada n-propil

dissulfeto que pode destruir os glóbulos

vermelhos do sangue o que pode causar

grave anemia e por vezes irreversível.
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CHUCHU

 

Muito comum e conhecido, o chuchu é rico em fibras, ajuda no

processo digestivo e possui também vitaminas. Além disso, os

cães apreciam muito. É um alimento leve e agradável e que deve, é

claro, ser consumido cozido sem sal e sem temperos.

 

 

 

 

 

 

inhame

 

É um alimento também muito apreciado pelo cão.

Possui muitas fibras e é bem tolerado. Deve ser

bem cozido e amolecido e pode ser servido

amassado em forma de purê, ao gosto do seu pet. 
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Biscoitos caseiros caninos e

mimos gostosos para seu cão

 Você já pensou em fazer biscoitos caninos caseiros para seu pet?

 

Infelizmente são cada vez mais comuns os problemas de saúde

acarretados pelo consumo de alimentos altamente

industrializados. Com sua enorme quantidade de corantes,

conservantes, estabilizantes, etc. acabam por prejudicar a saúde

do seu animal de estimação, especialmente se ele tiver alguma

sensibilidade ou alergia.

 

Então por que você não começa a pensar em cozinhar para ele?

Se você tiver tempo e disposição será muito legal e divertido. E

você terá a agradável certeza de estar oferecendo a ele uma

iguaria feita por você, com carinho e higiene e também tendo a

certeza do que está contido ali naquele alimento.

 

Que nós amamos nossos pets é fato, não é mesmo? Então que tal

pensar em oferecer a melhor opção alimentar para seu amigo?

Afinal, como você, eles também merecem comer alimentos

saudáveis. 

 

E uma boa opção e que os peludos adoram são os famosos

biscoitos caninos. Além de serem fáceis de fazer, com ingredientes

saudáveis e apropriados para a saúde do seu pet, ele vai adorar os

biscoitos caninos caseiros que você vai preparar especialmente

para ele.

 

Mas vamos às receitas de biscoitos caseiros para

agradar ao seu amigão. 
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Biscoito canino caseiro de banana

Ingredientes

 

Banana prata – 1 unidade

Farinha de aveia – 1 xícara de chá 

Aveia em flocos -  2 colheres de sopa

Salsa seca – 4 colheres de sopa

 

Como fazer

 

Amassar a banana com um garfo e misturar os

demais ingredientes. Forrar uma assadeira com

papel manteiga. Com o auxílio de uma colher,

colocar pequenas bolinhas na assadeira.

Colocar os biscoitinhos para assar no forno por

aproximadamente 40 minutos a 180 ºc
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Biscoito crocante de banana e aveia

Ingredientes

 

Banana nanica madura – 1 unidade

Manteiga sem sal – 50 gramas

Ovo – 1 unidade

Farinha de aveia – 2 xícaras

Aveia em flocos -  1 xícara

Canela em pó – 1 colher de café

 

Como fazer

 

Descascar e amassar a banana, colocar em uma tigela, adicionar o

ovo e mexer, colocar a manteiga sem sal e misturar, acrescentar a

aveia em flocos e a canela, adicionar a farinha de aveia aos poucos

misturando bem até a massa desgrudar. Abrir a massa com um

rolo, cortar os biscoitinhos e levar ao forno pré-aquecido a 180 ºc
para assar por 10 minutos. 
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Biscoito de cenoura e banana

Ingredientes

 

Cenoura ralada – 2 unidades

Banana – 2 unidades

Farinha de aveia – 2 e 1/2 xícaras

Óleo vegetal  – 1/3  copo

Água gelada – 1/2 copo

 

Como fazer

 

Amassar as bananas e colocar em uma tigela junto com a cenoura

ralada a farinha, o óleo e a água. Misturar bem para formar uma

massa firme e que não grude nas mãos. Abrir a massa com um rolo

e cortar os biscoitos. Forrar uma forma com papel manteiga e

colocar os biscoitinhos. Assar em forno pré aquecido a 180 ºc.
Deixe os biscoitos no forno depois de desligado para que fiquem

bem crocantes.
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Biscoito de batata doce e maçã

Ingredientes

 

Batata doce cozida – 1 unidade 

Maçã cozida (purê) – 1/2 xícara

Farinha de aveia – 1 xícara

 

Como fazer

 

Descascar e tirar a semente da maçã e cozinhar

com água até ficar bem macia. Esfriar e bater no

liquidificador para fazer o purê. 

 

Em uma panela, cozinhe a maçã (já descascada

e sem semente) com água até ficar bem macia.

Espere esfriar e bata no liquidificador, fazendo

um purê da fruta. 

 

Amassar a batata doce, misturar com o purê de

maçã e acrescentar a farinha de aveia aos

poucos até a massa ficar bem consistente. Abrir

a massa e colocar em forma ligeiramente

untada. Assar em forno a 180 ºc por cerca de 40

minutos.
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Biscoito  de cenoura com manjericão

Ingredientes

 

Cenoura cozida – 1 unidade

Ovo – 1 unidade

Manteiga  – 1 colher

Azeite de oliva – 1 colher de chá

Manjericão – algumas folhas

Farinha de aveia – 2 xícaras

 

Como fazer

 

Amassar a cenoura até virar um purê. Acrescentar o ovo, a

manteiga, o azeite o manjericão e bater até ficar uma pasta

homogênea.

 

Acrescentar aos poucos a farinha e misturar bem até ficar com

uma consistência mais firme, quando a massa desgrudar das mãos

esticar com um rolo até ficar fina. Cortar os biscoitinhos e colocar

em uma assadeira levemente untada. Assar até ficarem dourados e

secos.
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Biscoito caseiro de batata

Ingredientes

 

Farinha de trigo integral – 300 g

(aproximadamente 1 xícara e meia)

Purê de batatas – 100 g

 

Como fazer

 

Com o purê de batatas pronto, adicionar a farinha. Misturar bem

com as mãos. Caso seja necessário, adicionar um pouco de água

ou mais farinha, até atingir a consistência ideal. Abrir a massa e

cortar os biscoitos, colocar em uma assadeira e assar no forno a

180 ° C por aproximadamente 20 minutos. 
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Biscoito de fígado - 3 versões

Ingredientes

 

Fígado bovino – 450 g

Óleo de coco – 1 colher de chá

Farinha de aveia – 4 xícaras

Canela em pó – 1/2 colher de café

 

Como fazer

 

Misturar o fígado com a canela e o óleo de coco, bater bem no

liquidificador ou no processador. Colocar a mistura em uma tigela

e acrescentar a farinha de aveia aos poucos até dar consistência

para abrir a massa. Modelar os biscoitinhos e levar para assar a

180º c por aproximadamente 15 minutos.

 

 

Biscoitos caninos de fígado
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Ingredientes

 

Fígado de boi ou de frango - 250 gramas

Amido de milho – 50 gramas

Óleo de coco – 1 colher de sobremesa

 

Como fazer

 

Levar o fígado ao fogo para cozinhar rapidamente. Bater no

processador ou liquidificador com o óleo de coco. Adicionar o

amido de milho aos poucos. Untar uma forma e espalhar a mistura

em uma camada fina. Assar em forno baixo.

Assar em forno baixo, deixar esfriar e cortar no tamanho de sua

preferência.

 

Conservar em geladeira por até um mês.

 

 

 

Biscoitinhos de fígado
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Ingredientes

 

Fígado bovino – 2 bifes

Ovo – 1 unidade

Farinha de aveia – 4 xícaras

Água – 1 xícara

 

Como fazer

 

Amassar os bifes de fígado  e bater em um processador, colocar

em uma tigela e acrescentar o ovo e a farinha aos poucos e

amassar até a massa desgrudar. Se necessário acrescentar a água.

Abrir a massa e cortar os biscoitos, colocar em uma assadeira

untada e levar ao forno a 160º por cerca de 20 minutos.

 

 

 

 

 

 

Biscoitos de fígado com ovo
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Ingredientes

 

Carne bovina moída – 450 gramas

Batata-doce (com casca e ralada) – 400 gramas

Fígado de boi ou de frango – 200 gramas

Cenoura ralada – 150 gramas

Aveia em flocos – 50 gramas

Ovos – 2 unidades

Salsinha e manjericão picados – 1 colher de sopa

 

Como fazer

 

Aquecer o o forno a 180°C. Em seguida, cozinhar o fígado por

cerca de três minutos, escorrer e fatiar. Em uma tigela colocar o

fígado, a carne moída, a batata-doce, a cenoura, o ovo e a aveia,

misturar tudo muito bem. Colocar a mistura em uma forma de pão

untada. Levar ao forno por cerca de uma hora e meia. Esfriar e

fatiar o bolo.  Está pronto o mimo para o seu amigo.

 

É um mimo especial e muito fácil de preparar para agradar o seu

pet. Que tal fazer para ele no dia do seu aniversário? Fica a

dica.

 

 

 

 

Bolo canino especial de carne
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Comprar

R$ 167

R$ 67
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