
Tunfiskgodt
Ingredienser:
1 boks tunfisk i egen saft
1 egg
hakket persille
(potet-)mel, polenta eller havregryn for å tykne det

Slik gjør du: Rør alle ingrediensene sammen, form til baller. Dersom du bruker polenta, bør du ha litt mer fuktighet i deigen. Du kan forme godbi-
tene etter smak og størrelse hos hunden. Deretter bakes de ved 150 grader varmluft. Baketiden kan variere etter størrelsen. La dem tørke i ovnen etter 
at den er slått av.

Fordi vi setter 
like mye pris på
dyrene som deG

Dyrisk gode oppskrifter for hunder fra zooplus

Kesam-praliner
Ingredienser:
200 g lettkokte havregryn
100 g speltmel
ca 6 ss kefir/buttermilk (slik at deigen får en god konsistens)
5 ss olje (f.eks tistelolje eller olivenolje
1 egg
1 ss maplesirup
150 g mager ricotta(kesam)

Slik gjør du: Bland alt godt og etter ønske form små baller eller andre former. Bakes ved 180 grader i ca 25 minutter – ferdig er gourmet-pralinene!

Ostekjeks 
Ingredienser: 
100 g revet ost
100 g cottage cheese
1 egg
50g knekkebrødsmuler 
200 g mel
1 ss olje
eventuelt litt vann dersom deigen er litt for fast.

Slik gjør du: Bland alt godt, form til små kuler og bak i ca 20 min i ovnen på 180 grader. For å få kjeksene ekstra knasende sprø, kan man tørke de 
på ca 50 grader i etterkant.



Leverpostei-bein
Ingredienser for ca 350 bein:
1 egg
250 g leverpostei
500 g lettkokte havregryn (for katter: med potetmel/-flak isteden)
300 g cottage cheese
100 ml solsikkeolje
(potet-) mel til å rulle ut med

Slik gjør du: Bland alle ingrediensene i en bolle, la det trekke ca 1 time i kjøleskapet. Om deigen da er for våt til å rulle ut, bland mer havregryn eller 
potetmel i deigen. Rull deigen til ca 1 cm tykk leiv og stikk ut bein-former. Bakes ved 150 grader varmluft i ca 30 minutter. La dem tørke i ovnen etter 
at den er slått av.


