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QUEM SOMOS
A faz bem para pets é uma escola de formação de
empreendedores no nicho pet.
Nossa missão é ajudar o maior número de pessoas e seu pets.
Oferecendo treinamentos inovadores que ajudam na saúde
de seus cães e gatos, um mercado promissor e pouco explorado
que tem um enorme crescimento ano após ano.

AS 5 RECEITAS MAIS LUCRATIVAS DE PETISCOS FUNCIONAIS
PARA CÃES E GATOS
Te ensinará como fazer petiscos naturais, saudáveis e sem
conservantes de uma maneira simples e rápida.
Neste conteúdo você aprenderá receitas de biscoitos, pastas,
mousse e bolinha de queijo para cães e gatos se deliciarem.

SOBRE TIAGO PETRONILIO ANTENOR
Sócio da Faz bem para pets e
chefe de cozinha pet que ama
marketing digital e produtor de cursos
online desde 2012.
Uniu todas as suas expertises para
ensinar como atingir resultados no
ramo pet para mais de 7 mil alunos
em 1 ano.
Apaixonado por seus 16 cães (ou mais)
sempre disposto a inovar para o bem
estar de seus pets.

BISCOITO DE SARDINHA E
MANDIOQUINHA
Ingredientes:
1 Lata de sardinha (83 gramas)
Meia xícara mandioquinhas raladas fina
1 Xícaras de farinha de mandioca
1 xícara de farinha de trigo
1 Colher de banha de porco

Modo de preparo:
Em um refratário rale a mandioquinha.
Adicione os outros ingredientes e mexa até formar uma massa lisa e homogênea.
Abra a massa e modele os biscoitos, coloque em uma forma untada.
Leve ao forno preaquecido a 150 graus por 20 minutos ou até que fiquem
dourados.
Pulo do gato: Para ter biscoitos crocantes sempre espere até que eles sequem
e esfriem completamente antes de empacotar
Validade de receita: 90 dias congelado, 30 dias refrigerado ou 15 dias sem
refrigeração.

QUAL A FUNÇÃO DESTE PETISCO?
MANTENHA-O ATIVO E GASTE ENERGIA
Este tipo de petisco serve para manter seu pet ativo, com tapetes de faro,
brinquedos de petiscos ou pode ser usado no adestramento positivo.
Você pode esconder os petiscos pela casa para ele procurar.

PASTA DE CARNE
Ingredientes:
2 Colheres de sopa de carne moída.
2 Colheres de sopa de farinha de mandioca cozida.
Uma pitada de sal.
Água aos poucos até dar o ponto.

Modo de preparo:
Em um refratário adicione os ingredientes e mexa até formar uma massa
lisa e homogênea.
Abra a massa e modele os biscoitos, embale a seguir.
Para oferecer ao cão pegue um pedaço da massa e envolva o comprimido com a massa e ofereça.
Validade de receita: 90 dias congelado, 7 dias refrigerado ou 3 dias sem
refrigeração.

QUAL A FUNÇÃO DESTE PETISCO?
COMO DAR REMÉDIO PARA PETS DIFÍCEIS
Este tipo de petisco serve para oferecer medicamentos aos cães e gatos.
Separe um pedaço pequeno da pasta e envolva o comprimido e reserve.
Faça mais bolinhas sem nenhum comprimido e ofereça algumas bolinhas ao seu pet, depois a com comprimido e por fim mais bolinhas sem
comprimido. Assim ele não irá notar que ingeriu o comprimido e ficará
mais simples de administrar.

MOUSSE DE SARDINHA
Ingredientes:
1 Sardinha enlatada (83 gramas) sem óleo (Super Alimento)
3/4 De xícara de água fria (Necessidade Hídrica)
3 Colheres de sopa de colágeno hidrolisado ou gelatina (Fonte
De Colágeno)
100 Gramas de batata doce.

Modo de preparo:
Na jarra do liquidificador adicione a água, a sardinha e a batata
Doce e bata até formar uma massa homogênea.
Leve ao fogo depois de levantar fervura cozinhe por mais 5 mi
nutos. Desligue o fogo e adicione o colágeno e misture.
Coloque em potes e congele.
Validade de receita: 90 dias congelado, 5 dias refrigerado ou 1
dias sem refrigeração.

QUAL A FUNÇÃO DESTE PETISCO?
COMO FAZER ELES BEBEREM MAIS ÁGUA

-

Este tipo de petisco serve para que seu cão ou gato ingira mais água.
Problemas nos rins são muito frequentes em cães e gatos e a ingestão de
água é menor do que eles necessitam.
Utilizando este petisco você estará ajudando na ingestão de mais água e
prevenindo possíveis problemas renais se for utilizado com frequência
por conter alta quantidade de água.

BISCOITO FRESCOR
Ingredientes:
1/2 Xícara de aveia (Auxilia no bom funcionamento intestinal)
1/2 Xícara de farinha de trigo (Fonte de zinco e dá liga a massa)
1/2 Xícara de Hortelã (Melhora a saúde bucal)
2 Bananas maduras (Palatabilizante)
2 Colheres de sopa de banha de porco (Energético e palatabilizante)
1 Colher de sal de bicarbonato de sódio (Promove crocância por mais
tempo)

Modo de preparo:
No liquidificador bata a banana a hortelã e a banha de porco.
Num recipiente adicione os outros ingredientes e mexa até formar uma
massa lisa e homogênea.
Abra a massa e modele os biscoitos, coloque em uma forma untada.
Leve ao forno preaquecido a 150 graus por 20 minutos ou até que
fiquem dourados.
Pulo do gato: Para ter biscoitos crocantes sempre espere até que eles
sequem e esfriem completamente antes de empacotar
Validade de receita: 90 dias congelado, 30 dias refrigerado ou 15 dias
sem refrigeração.

QUAL A FUNÇÃO DESTE PETISCO?
SAÚDE BOCAL, LIVRE-SE DO MAL HÁLITO
Este tipo de petisco serve para auxiliar e diminuir o cheiro desagradável
do mau hálito em cães e gatos.

BOLINHA DE QUEIJO
Ingredientes:
2 Colheres de sopa de ricota. (Ingrediente contra coprofagia)
2 Colheres de sopa de farinha de mandioca cozida. (Liga na massa)
Uma pitada de sal.
Água aos poucos até dar o ponto.

Modo de preparo:
Em um refratário adicione os ingredientes e mexa até formar uma massa
lisa e homogênea.
Abra a massa e modele os biscoitos, embale a seguir.
Validade de receita: 90 dias congelado, 7 dias refrigerado ou 3 dias sem
refrigeração.

QUAL A FUNÇÃO DESTE PETISCO?
MANEIRAS CASEIRAS PARA COMBATER A COPROFAGIA
Este tipo de petisco serve para modificar o cheiro das fezes fazendo
assim o cão não ter mais interesse nelas.
Todos os cães devem comer este petisco, mesmo aqueles que não
comem as fezes a fim de termos o mesmo cheiro em todas elas para não
haver ingestão.

PARABÉNS POR TER CONCLUÍDO AS RECEITAS
Quando for executar alguma delas consulte este conteúdo, todas as receitas foram

Agora o próximo passo é conhecer mais receitas e saber como utilizá-las para seu
cão ou gato e se assim preferir fazer disso uma renda extra para você e sua família,
os petiscos são altamente rentáveis e podem ser vendidos em muitos locais.
Pet shops, banho e tosa, clinicas de veterinários, agropecuárias e também diretamente para os donos dos cães e gatos, com certeza você deve conhecer alguma
casa de ração ou um petshop perto da sua casa e pode oferecer estes petiscos e ter
uma nova fonte de renda.
Você sabia que vender não é difícil desde que você tenha uma boa apresentação do
seu produto?
Para oferecer estes petiscos é necessário ter uma embalagem e apresentação necessária, apresentação é tudo
Uma boa embalagem e apresentação podem dar mais credibilidade e aumentar as
modelos que podem ser seguidos, além de você conhecer mais receitas de petiscos
funcionais e aumentar seu leque de produtos.

CLIQUE AQUI PARA MAIS RECEITAS

