
Guloseimas de atum
Ingredientes:
1 lata de atum natural,
1 ovo, salsa pica e farinha de batata,
Polenta ou flocos de aveia para engrossar,

Preparação: misturar tudo e formar pequenas bolas. Se usou polenta, deixe a massa um pouco mais líquida. O volume das guloseimas pode 
adaptar-se segundo o tamanho e gostos do seu cão. Por último, selecionar o programa de ventilação e leve ao forno a 150 graus durante 30 minutos 
aproximadamente. O tempo de cozedura pode variar segundo o tamanho das bolas. Depois, deixe as guloseimas secar no interior do forno apagado. 

PORQUE AMAMOS OS ANIMAIS 

TANTO COMO VOCÊ…

trazemos-lhe as receitas de guloseimas mais animais para cães zooplus

Bombons de requeijão
Ingredientes:
200 g de flocos de aveia fina, 
100 g de farinha de espelta, 
Umas 6 colheres de soro de leite (buttermilk) para que a massa ganhe consistência, 
5 colheres de azeite, 
1 ovo, 
1 colher de xarope de ácer, 
150 g de requeijão.

Preparação: misturar todos os ingredientes e formar pequenas bolas ou qualquer formato a gosto. Por último, levar ao forno a 180 graus durante 
25 minutos aproximadamente e os seus bombons estão prontos a desfrutar!

Ossos de paté de fígado
Ingredientes para 350 ossos:  
1 ovo,
250 g de paté de atum,
500 g de flocos de aveia fina (para gatos substituir por farinha de batata ou flocos de batata),
300 g de requeijão,
100 ml de óleo de girassol e um pouco de farinha de batata para amassar com o rolo. 

Preparação: misturar todos os ingredientes numa tigela e deixe repousar durante 1 hora aproximadamente no frigorífico. Se a massa ainda estiver 
demasiado líquida para amassar com o rolo, adicionar mais flocos de aveia ou farinha de batata. Depois, amassar com o rolo sobre uma superfície com 
farinha até que a massa fique com uma grossura máxima de 1 cm aprox. Por último, selecionar o programa de ventilação para levar ao forno a 150 graus 
durante uns 30 minutos; deixar secar no interior do forno apagado. 



Publique as suas criações no Facebook ou Instagram e não se 
esqueça de identificar a zooplus!

Bolinhos de iogurte e maçã
Ingredientes:
100 g de farinha de espelta, 
100 g de flocos de aveia, 
50 g de farinha de arroz, 
1 colher de mel, 
1 maçã às fatias, 
150 g de iogurte natural e um pouco de canela.

Preparação: mmisturar todos os ingredientes, amassar até deixar uma capa de massa quase com 1 cm de grossura e cortar da forma desejada. Levar 
ao forno a 150 graus durante 45 minutos. Se preferir que os bolinhos fiquem mais crocantes e secos, pode reduzir a temperatura no final e deixar que 
continue a secar ou deixar o interior do forno fechado e apagar até que arrefeçam. 

Bolachas de queijo
Ingredientes: 
100 g de queijo ralado, 
100 g de requeijão, 
1 ovo, 
50 g de migalhas de pão de centeio, 
200 g de farinha, 
1 colher de azeite e um pouco de água no caso de a massa ficar demasiado dura. 

Preparação: misturar bem todos os ingredientes, formar pequenas bolas e levar o ao forno durante 20 minutos a 180 graus. Para dar consistência 
mais crocante às bolachas, pode deixá-las a secar no forno a uma temperatura mais baixa, a 50 graus. 

Bolachas esféricas zooplus
Ingredientes para umas 170 unidades: 
2 cenouras às rodelas,
2 bananas esmagadas,
400 g de farinha de batata,
200 g de flocos de aveia ou polenta,
100 ml de azeite,
Agua a gosto. 

Preparação: misturar todos os ingredientes numa tigela. Se usou polenta em vez dos flocos de aveia, deve ter em conta, que a massa deve ficar um 
pouco mais líquida. No caso de que a massa ficar demasiado seca, adicionar um pouco de água. Depois, formar com as mãos bolas de 1 ou 2 cm de 
grossura e selecionar o programa de ventilação para levar ao forno durante 25 minutos a 150 graus. Deixar secar durante toda a noite, dentro do forno 
aberto. Por último, se desejar, pode decorar as bolachas com pequenos snacks comprados. Para que colem, basta barrar com clara de ovo batida sobre 
as bolachas uma vez cozidas e frias, colocar por cima os snacks e levar novamente ao forno durante outros 10 minutos a mais de 150 graus com um 
programa de ventilação. 


