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Introdução
A alimentação canina durante muito tempo foi pautada nas
rações, visto que essa sempre foi a forma mais prática de
alimentar esses bichinhos.

Entretanto, se pararmos para analisar a evolução histórica dos
animais, eles nunca tiveram esse tipo de alimentação. Na
verdade, eles sempre deveriam se alimentar daquilo que
estava presente na natureza.

Sendo assim, o ideal é colocar a ração de lado e passar a dar
ao seu bichinho a experiência de se alimentar naturalmente
novamente. Isso é importante tanto para o desenvolvimento
quanto para a saúde dele.

O principal objetivo deste E-book é te ensinar a fazer isso.
Possibilitar que você dê uma alimentação rica para o seu
cachorrinho. Graças a essas receitas de petiscos caseiros para
cachorros seu pet vai ter mais saúde, vitalidade e longevidade.

Receitas de Petiscos
Caseiros para Cachorros
Veja as receitas, avalie quais delas podem ser colocadas na
dieta do seu animal e sempre mantenha os cuidados com ele,
ok? Vamos lá!

1. Biscoito de manteiga de amendoim
Os cães geralmente amam os biscoitos de manteiga de
amendoim, então você pode ter certeza de que apostar nessa
receita é garantia de sucesso.

A receita é:
● ½ xícara de manteiga de amendoim (sem xilitol);
● 2 xícaras de farinha;
● ¼ de um copo de água.

Em seguida, você deve misturar muito bem os ingredientes
secos, enquanto adiciona água pouco a pouco. Depois de

fazer isso, abra a massa, corte com o cortador específico para
biscoitos. Se você não o tiver, utilize uma xícara pequena para
dar o formato a eles.

Agora só vai faltar leva ao forno por 180°C por cerca de 20
minutinhos e pronto, o biscoito estará prontinho!

2. Picolé de iogurte com manteiga de amendoim
O Picolé de Iogurte com manteiga de amendoim é delicioso,
principalmente nos dias quentes, onde o seu bichinho precisa
se refrescar um pouco.

A receita dele necessita de:
● 1 banana;
● 2 colheres de mel;
● 4 xícaras de iogurte natural;
● ¼ de colher de sopa de manteiga de amendoim.

Agora você só precisa colocar tudo isso no liquidificador e
deixar bater. Em seguida, coloque em forminhas de gelo ou de
picolé e deixe congelar.

Esta receita é muito fácil e leva apenas quatro ingredientes!
Bata no liquidificador 1 banana, 2 colheres de mel, 4 xícaras de
iogurte natural e 1/4 xícara de manteiga de amendoim.
Coloque em forminhas de gelo ou picolé e leve ao congelador.

3. Palitinhos de batata-doce
Essa receita pode ser feita para o seu cachorro, mas se você
quiser, também há espaço para experimentá-la.

Veja a receita:
● 3 batatas-doce;
● Um punhado de açafrão;
● Azeite de oliva.

Você só precisa descascar as batatas, cortá-las em tiras e
então colocar o açafrão e um fio de azeite junto das batatas.
Leve ao forno e deixe lá por 25 minutos a 240°C.

Temos certeza de que você vai amar!

4. Petiscos com bacon
Essa é outra receita deliciosa e muito simples de se fazer.

Confira a receita:
● 1 ½ xícara de farinha de trigo ;
● ½ de gérmen de trigo;
● ½ xícara de gordura de bacon derretida;
● 1 ovo;
● ½ xícara de água gelada.

Você deve misturar todos esses ingredientes, sendo que em
seguida a massa deve ser levada ao forno no formato
desejado por cerca de 20 minutos a 180°C.

5. Petisco de gelatina
Estimular a dentição do seu cachorro é muito importante e,
justamente por isso, você sempre deve estar dando alimentos
que exijam uma mastigação constante.

O petisco de gelatina é ótimo, pois possibilita isso graças a sua
composição, visto que é feita com caldo de ossos.

Veja a receita:
● ½ beterraba;
● água (o suficiente para que forme uma pasta na
mistura);
● Um punhado de salsinha.
● Açafrão;
● Uma folha de gelatina incolor;
● ½ xícara de caldo caseiro de ossos.

Leve a beterraba e a água para o processador, até que seja
formada uma pasta. Em seguida, repita o mesmo processo,
mas dessa vez adicione a salsinha. Misture o açafrão em
seguida.

Dissolva a folha de gelatina com o caldo caseiro de ossos,
misture tudo, coloque em forminhas e leve para a geladeira.

6. Petiscos de abóbora
Os petiscos de abóbora são muito nutritivos e podem fazer
muito bem para a saúde do seu bichinho.

Veja a receita:
● ¾ de xícara de abóbora;
● 1 ovo;
● ¼ de xícara de cenoura ralada;
● 1 xícara de farinha de trigo integral.

Cozinhe e amasse a abóbora. Em seguida, misture todos os
ingredientes, faça bolinhas com a massa formada e leve ao
forno em 180°C por cerca de 30 minutos.

7. Frozen Yogurt
O Frozen Yogurt é ótimo para aqueles dias quentes onde o seu
pet está mais cansado, ou até como uma recompensa pós
caminhada.

A receita é:
● 2 bananas maduras;
● ½ xícara de iogurte grego desnatado;
● ⅓ xícara de mirtilos;
● 1 fatia de beterraba.

Misture todos os ingredientes no liquidificador e então coloque
em forminhas para levar ao congelador. Seu pet vai amar!

8. Picolé de abóbora, mirtilo e bacon
Se o seu cachorro não gostou de nenhum dos picolés que
foram preparados até agora, existe uma grande chance de que
ele fique bem feliz com esse.

A receita é:
● 400 g de abóbora cozida;
● mirtilos frescos;
● 1 fatia de bacon;
● água;
● palitinhos de cenoura.

Misture a abóbora, o bacon (já cozido e picado) e a água até
que uma pasta seja formada. Em seguida, coloque em uma
forminha os mirtilos e cubra todos eles com a pasta de
abóbora.

Espere os palitinhos de cenoura e leve ao congelador.

9. Bolo de salmão com batata-doce
O Bolo de salmão com batata-doce chega até a embrulhar o
nosso estômago, não é mesmo? Mas por mais surreal que
essa ideia pareça, ela ainda é ótima.

Veja a receita desse bolo:
● 400 g de salmão;
● 2 ovos;
● ⅓ de xícara de farinha de coco;
● 1 batata-doce média cozida;
● Óleo de coco.

Misture os ovos com a farinha de coco e o salmão. Adicione a
batata-doce amassadinha e transfira tudo para a assadeira.
Em seguida leve ao forno em 180°C até dourar.

10. Biscoitos de batata-doce com banana
Veja a receita destes deliciosos biscoitos de batata-doce
com banana:
● 1 ½ xícara de farinha integral;

● ¼ de xícara de aveia integral;
● 1 banana madura;
● 1 batata-doce grande assada;
● 1 ovo.

Amasse a banana com a batata-doce e depois adicione os
outros ingredientes. Deixe no formato que quiser e coloque
sobre uma assadeira forrada com papel manteiga. Leve ao
forno em 150° C por cerca de 50 minutos.

11. Biscoitos de abóbora com manteiga de
amendoim
Os biscoitos de abóbora com manteiga de amendoim
costumam ser amados pelos cachorros, além de serem super
saudáveis.

Veja como fazer esses biscoitos:
● 1 xícara de farinha integral;
● 1 colher de chá de canela;
● ½ xícara de abóbora cozida;
● ¼ de xícara de caldo de legumes, carne ou galinha.

Misture tudo isso, corte a massa da maneira que você preferir
e leve ao forno em 180°C até dourar.

12. Biscoitos de abóbora
Como você já pode ver por aqui, muitas das nossas receitas
contém abóbora, e isso não é por acaso. Os cachorros
simplesmente amam esse alimento.

Nessa receita você fará alguns biscoitinhos simples de
abóbora, sendo que será necessário ter:
● 1 ovo;
● 2 colheres de sopa de abóbora cozida;
● 1 pitada de açafrão;
● 1 ¼ de xícara de leite de amêndoas;
● 2 xícaras de farinha de trigo-sarraceno.

Misture tudo isso muito bem, abra a massa, corte no formato
desejada e leve ao forno em 180°C por 40 minutos.

13. Biscoitos de cheddar com bacon
Receita:
● 4 fatias de bacon cozida e picadas;
● ½ xícara de queijo cheddar ralado;
● 1 ½ xícara de aveia em flocos;
● 2 ovos.

Misture tudo isso até que a massa esteja homogênea, abra a
massa, corte no formato adequado e então leve ao forno por
cerca de 20 minutos. Mantenha a temperatura em 180°C, ok?

14. Picolé de frutas
A receita do picolé de frutas é muito simples, mas super
saborosa e o seu cachorrinho vai amar.

Não há uma regra sobre que frutas você deve usar. Em geral,
pegue aquilo que você tem disponível aí na sua casa, misture
no liquidificador e então coloque no molde para fazer o picolé.
Se quiser, você também pode usar uns palitinhos de carne
para que o seu cachorro tenha um picolé mais bonito.

15. Picolé de iogurte com maçã
Veja a receita desse picolé super delicioso:
● 2 maçãs em fatias;
● 1 xícara de iogurte grego;
● 1 xícara de água.

Para preparar essa deliciosa receita, passe as maçãs no
processador e então misture com o iogurte e com a água.
Transfira para forminhas e leve ao congelador.

16. Petisco simples
Certamente vão existir dias onde você não terá muito tempo
para montar a refeição do seu cachorro. Nesse caso, o ideal é
fazer um petisco simples, que por contar com um apenas 2
ingredientes pode ser preparado rapidamente.

Você só vai precisar de 2 xícaras de farinha integral e 250
gramas de papinha. Misture tudo, corte a massa do jeitinho
que achar melhor e leve ao forno por 20 minutos em 180°C.
Simples, prático e incrivelmente nutritivo.

17. Petiscos de banana
Os petiscos de bananas são ideias para filhotes que amam
morder tudo que veem pela frente.

Para começar, amasse a banana e

faça a mistura com

aproximadamente ¾ de xícara de pasta de amêndoas, 1
ovo e 1 colher de chá de canela.

Faça várias bolinhas, distribua todas elas sobre uma assadeira
e leve ao forno por 10 minutos em 180°C. Pronto!

O petisco estará quentinho e extremamente suculento para o
seu pet.

18. Petiscos de frango com arroz
Veja quais são os ingredientes desse petisco incrível:
● 1 xícara de arroz selvagem cozido e amassado;
● 1 xícara de frango cozido em cubos pequenos;
● 3 colheres de sopa de farinha de arroz;
● 1 colher de salsinha picada e 1 ovo batido.

Junte todos os ingredientes em uma tigela, misture muito bem
e vá achatando a massa com uma colher.

Coloque em algumas forminhas e leve ao forno em 180°C por
cerca de 25 minutos.
.

19. Biscoitos de frango
Para essa receita você vai precisar de:
● 1 ¼ de xícara de farinha integral;
● 3 colheres de sopa de óleo;
● ⅓ xícara de caldo caseiro de frango;

É preciso misturar todos os ingredientes, abri a massa, cortar
ela no formato que você deseja e então levar ao forno em
180°C por 20 minutinhos.

Temos certeza de que o seu pet vai amar essa receita!

20. Biscoitos de banana com manteiga de
amendoim
Para essa receita você vai precisar de:

● 1 ½ xícara de aveia em flocos
● 1 banana grande
● ½ xícara de manteiga de amendoim (sem xilitol).

Passe a aveia no processador ou liquidificador para obter uma
farinha.

Em separado, bata a banana com a manteiga de amendoim.
Adicione a aveia e misture bem. Abra a massa, corte do
formato desejado e leve ao forno (180ºC) por 15 minutos.

21. Biscoito de abóbora com manteiga de amendoim
Veja quais são os principais ingredientes dessa receita:
● ⅔ de xícara de abóbora cozida e amassada;
● ¼ de manteiga de amendoim;
● 2 ovos;
● 3 xícaras de farinha integral.

Em primeiro lugar, coloque a abóbora, a manteiga de
amendoim e os ovos no processador. Depois disso, vá
adicionando a farinha pouco a pouco até que ela pare de
grudar. Em seguida, abra a massa, corte como quiser e então

leve ao forno em 180°C por cerca de 20 minutos.

22. Petiscos de melancia
A melancia é uma fruta muito boa para os cães, principalmente
pela sua capacidade refrescante. Essa receita precisa de:
● 2 xícaras de melancia cortada em cubos sem
sementes;
● 1 xícara de leite;
● ¼ de xícara de mel.

Tudo o que você precisa fazer é bater tudo isso no
liquidificador e então transferir para forminhas de gelo. Em
algumas horas estará pronto! Se você quiser, também pode
experimentar.

23. Petisco rápido
Essa receita leva cerca de 5 minutos para ficar pronta e você
simplesmente vai amar fazê-la.

Veja quais são os ingredientes:

● ⅔ de abóbora cozida;
● ½ xícara de manteiga de amendoim;
● 2 ovos;
● 3 xícaras de farinha integral.

Abra a massa como você quiser, deixe ela bem cortadinha e
leve ao forno pré-aquecido a 180°C. Em alguns minutinhos o
lanchinho do seu pet já vai estar pronto!

24. Biscoitos de aveia
Veja os ingredientes para essa receita:
● 2 xícaras de farinha integral
● 1 xícara de aveia em flocos
● ⅓ xícara de manteiga de amendoim
● 1 ¼ de água quente.

Misture os ingredientes secos, adicionando a água e a
manteiga somente depois disso. Coloque a massa em um local
adequado e leve ao forno em 180°C.

Deixa esfriar e então dê para o seu pet.

25. Petiscos de queijo
Para esta receita, você vai precisar de:
● 4 xícaras de farinha integral
● 2 xícaras de queijo cheddar ralado
● ¼ xícara de óleo
● 1 ⅓ xícara de água.

Misture tudo, coloque em um local adequado e leve ao forno
até dourar.

É importante que você dê esse petisco para o seu pet
rapidamente, pois quentinho será bem mais gostoso. Só tome
um pouco de cuidado para que não esteja quente demais, ok?

26. Petiscos de cenoura e maçã
Os petiscos de cenoura e maçã são muito gostosos e os
cachorrinhos costumam amar. Se quiser, pode até colocá-los
em um potinho decorado, para que fiquem ainda mais
chamativos.

Para

fazê-los,

você

vai

precisar

de

pouquíssimos

ingredientes, que são:
● 1 xícara de farinha integral;
● 1 xícara de cenoura ralada;
● 1 ovo;
● ½ xícara de purê de maçã.

Abra a massa e corte no formato desejado, para que então
possa levar ao forno em 180°C até dourar. Vai ficar uma
delícia!

27. Petiscos de alfarroba
A alfarroba é uma ótima alternativa aos chocolates, visto que
estes são super tóxicos para os cãezinhos.

Em um recipiente grande, você deve misturar 1 xícara de
farinha de arroz, ½ xícara de alfarroba em pó, 1 colher de chá
de canela, 1 colher de chá de extrato de baunilha e ¾ de
xícara de água.

No final, faça a abertura da massa, corte ela e leve ao forno
em 180°C por 10 minutos.

28. Petiscos sem cereais
Os petiscos sem cereais são indicados para os donos que não
gostam muito da ideia de dar cereais para os seus bichinhos.

Para fazer essa receita, você vai precisar de:
● 1 ½ xícara de farinha de coco;
● ½ xícara de manteiga de amendoim;
● 4 ovos;
● ½ xícara de óleo de coco;
● 1 xícara de batata doce amassada.

Misture todos os ingredientes, abra a massa, corte do formato
desejado e leve ao (180ºC) de 12 a 15 minutos.

29. Petiscos veganos
Para essa receita você vai precisar de 3 ingredientes:
● 1 xícara de farinha de arroz ou aveia
● 2 bananas
● ¼ xícara de manteiga de amendoim.

Amasse as bananas na manteiga de amendoim e vá
adicionando a farinha aos poucos. Leve à geladeira por 20
minutos. Abra a massa e corte como preferir. Transfira para
uma assadeira forrada com papel manteiga e fure o centro de
cada petisco com um garfo. Leve ao forno (160ºC) por 30
minutos.

30. Petiscos para cães diabéticos

Se o seu cachorro tem diabetes, é importantíssimo que você
busque dar a ele petiscos que não vão comprometer a sua
saúde. Esse petisco que iremos te mostrar agora é um perfeito
exemplo disso.

Para esta receita, você vai precisar de:
● 1/2 xícara de farinha integral
● 2 ovos
● 680 gramas de fígado

Passe o fígado no processador e misture com os ovos e a
farinha.
Espalhe sobre uma assadeira forrada com papel manteiga e
leve ao forno (180ºC) por 15 minutos.

31. Petiscos de fígado
Para esta receita você vai precisar de:
● 450 gramas de fígado
● 2 dentes de alho

Corte 15 tiras de fígado do mesmo tamanho e cozinhe em
água fervente por 15 minutos. Transfira para uma assadeira
forrada com papel manteiga e leve ao forno (190ºC) por mais
15 minutos.

32. Biscoitos de amora
Que tal fazer uns biscoitinhos de amora para o seu pet? Saiba
que existem grandes chances de que ele simplesmente ame a
receita!

Veja o que você vai precisar para fazê-la:
● ¾ xícara de farinha de linhaça;
● 4 xícaras de farinha de amêndoas;
● ½ xícara de amoras;
● ¼ xícara de azeite de oliva extra virgem;

● 1 ovo.

Misture todos os ingredientes, adicionando água necessária
para dar ponto. Abra a massa, corte do formato desejado e
leve ao forno (180ºC) 30 minutos.

Conclusão
Se você ama o seu bichinho, não hesite em fazer cada uma
das receitas que encontrar por aqui.

Afinal, além de lhe dar uma alimentação super nutritiva e
adequada, você também estará garantindo que ele terá uma
boa longevidade e uma ótima saúde, não precisando se
preocupar com doenças e coisas do tipo.

Diga adeus para a ração e comece a alimentar o seu
cachorrinho da melhor maneira possível!

