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Sem conservantes tóxicos 

Prepare Petiscos 100% Saudáveis sem conservantes tóxicos para o seu filho de 4 patas! 

 

 

Você Sabia? 

Praticamente todos os petiscos industrializados que vemos por aí precisam de 

conservantes tóxicos para serem mantidos por bastante tempo nas prateleiras: 

Isso significa que cada vez que você dá um petisco industrializado, você está arriscando a 

saúde e a vida do seu cão do seu cão. 

 

 

Uma Solução Prática 

Garanta que seu cachorro receba um delicioso petisco 100% saudável preparando uma 

das receitas exclusivas que a Cachorros Incríveis desenvolveu para você 

 

 

Escrito e Assinado Pela Nossa Médica Veterinária 

Responsável Técnica: Dra. Mariana Godoy - CRMV: 25771 

A Mari é veterinária há 11 anos, graduada na Universidade Estadual de Londrina - UEL - 

PR. Hoje, tem se dedicado a produzir todo conteúdo da Cachorros Incríveis através de 

seus intensos estudos com Alimentação Natural e Saudável Para Cães 
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Introdução  

 

Este Mini Ebook contém 3 Receitas Exclusivas presentes nos nossos Guias 

Digitais Dog Gourmet: um conjunto de 4 Ebooks especialmente 

desenvolvidos para que você possa preparar, de forma fácil e prática, 

diferentes opções de petiscos 100% saudáveis, perfeitos para nutrir e mimar 

seu cachorro. 

 

Nossas receitas não contêm conservantes tóxicos ou adição de temperos e 

conservantes artificiais, como os petiscos que geralmente são vendidos nos 

pet shops. 

 

Desta forma você pode proporcionar para o cão, um petisco que ele já 

ama, só que muito mais saudável e natural! 

 

O que você precisa antes de colocar a mão na massa: 

 

Siga esses passos que vão facilitar a sua vida:  

- Organize-se e planeje-se: para ter sucesso em qualquer coisa em sua 

vida é necessário organização e planejamento. 

- Prepare sua dispensa com os ingredientes da receita e dê preferência 

aos a alimentos frescos 

- Tenha à mão utensílios indispensáveis: como por exemplo, tigelas, 

copos, colheres medidoras e etc. 

 

Agora… com tudo isso em mãos, é só partir para as receitas!!! Vamos lá? 
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Receitas 

 

Receita 1: “Puppy” Cake Crocante De Maçã* 

 

Ingredientes 

● 1 colher de sopa de fermento em pó  

● 1 xícara de maçã desidratada  

● 4 xícaras de farinha integral  

● 1 ovo médio  

● 1/8 colher de sopa de extrato de baunilha  

● 2 colheres de sopa de mel  

● ¼ xícara de polpa de maçã 

● 2 ¾ xícaras de água 

 

Obs.: A farinha de trigo integral pode ser substituída por farinha de arroz, 

farinha de coco, farinha de aveia. 

 

Modo de Preparo 

● Pré-aqueça o forno a  180ºC 

● Utilize uma assadeira de cupcakes/muffins forrada forrada com 

forminhas de papel 

 

● Em uma tigela, misture a polpa de maçã, água, ovo, mel e baunilha e 

misture bem. 

● Adicione os ingredientes restantes e misture bem para formar uma 

massa lisa.  

● Despeje a massa nas forminhas de papel 



RECEITAS GRATUITAS 

PETISCOS PRÁTICOS E 100% SAUDÁVEIS 
 

● Asse por 45 minutos. 

 

Você pode colocar os CupCakes em embalagens individuais fechados 

hermeticamente e guarde na geladeira por até 1 semana. 

 

*Esta receita faz parte do Guia Digital: Bolos Saudáveis Para Cachorro 

 

Receita 2: Bagels Vegetarianos** 

 

Ingredientes 

● 1 ovo 

● ½ xícara de cenoura picada 

● ½ xícara de espinafre picada  

● 1 colher (chá) de óleo de coco 

● ½ xícara de farelo de aveia 

● 2 ½ xícaras de farinha arroz 

● ¾ xícara de água tigela de mistura 

● ¼ colher de chá de fermento em pó  

● ¼ colher de chá de bicarbonato de sódio 

 

Complementos 

Papel manteiga 

 

Modo de Preparo 

 

● Pré-aqueça o fogo a 180ºC 

● Forre uma forma retangular grande com papel manteiga  
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● Em uma tigela separada, adicione os ingredientes secos e misture até 

que todos os ingredientes estejam bem misturados. 

● Gradualmente adicione os ingredientes molhados aos ingredientes 

secos e misture. 

● Forme pequenas bolas redondas de massa e faça furos no meio da 

massa.  

● Coloque as bolas bagel no forno pré-aquecido e cozinhe por 

quarenta e cinco minutos. 

 

**Esta receita faz parte do Guia Digital: Pãezinhos Especiais Para Cachorro 

 

Receita 3: Beijinho Bom Para Cachorro*** 

Ingredientes 

● ⅓  xícara de óleo de coco 

● 2 - 3 colheres de sopa de manteiga de amendoim 

● 2 ½  xícaras de flocos de aveia 

● ⅓  xícara de coco seco ralado (sem açúcar) 

 

Modo de Preparo: 

● Misture todos os ingredientes em um processador de alimentos, 

misturando bem! 

● Retire pequenas porções com uma colher e faça bolinhas. 

● Esta receita não vai ao forno. 

● Passe as bolinhas no coco seco ralado. 

● Coloque as bolinhas em um recipiente e leve ao congelador por 30 

minutos. 
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Sugestão: Você pode modificar esta receita para fazer um “Brigadeiro para 

Cachorro”, mas lembre-se, Chocolate não faz bem para seu AUmigo, então, 

utilize alfarroba em pó no lugar do coco seco! 

 

***Esta receita faz parte do Guia Digital: Festas Incríveis Para Cachorro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se você gostou destas Receitas Especiais vai amar o  

Pacote Completo de Guias Digitais Dog Gourmet! 

 

Além destas receitas que você viu aqui, dos Guias: Festas Incríveis, Pãezinhos 

Especiais e Bolos Saudáveis você recebe mais um guia exclusivo: o Guia 

Digital de Bifinhos Gourmet Para Cachorro 

 

 

 

 

 

 

 

Clique aqui para conhecer agora mesmo! 

https://go.cachorrosincriveis.com.br/campaign/pgdg-outros?utm_source=Outros&utm_medium=organic&utm_campaign=PGDG&utm_content=EbookReceitas&utm_term=
https://go.cachorrosincriveis.com.br/campaign/pgdg-outros?utm_source=Outros&utm_medium=organic&utm_campaign=PGDG&utm_content=EbookReceitas&utm_term=

