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PRZEDMOWA
Ciasteczka dla psów

—

Od czasu do czasu lubimy się
porozpieszczać. Kawałeczek
czekolady, torcik czy pudding
jeszcze nikomu nie zaszkodziły!
Nasi czworonożni przyjaciele także
lubią smaczne przekąski. Drobne
upominki do zjedzenia będą dla
nich wspaniałą nagrodą lub po
prostu smakowitym dowodem
naszej miłości i przywiązania.
Wszystkich tych, którzy lubią
piec i gotować, zapraszamy do
kuchni – w jej zaciszu można
przygotować pyszne, chrupiące
smakołyki dla czworonogów.

Własnoręczne przygotowanie ciasteczek
dla psów to wspaniała okazja, by
pokazać najlepszym przyjaciołom
człowieka, jak bardzo ich kochamy.
Przygotowanie pysznych ciastek
nie trwa długo, a jest wspaniałym
sposobem na to, by podziękować
psu za wspólnie spędzone dni,
miesiące i lata.
Westwing kocha wszystkie
czworonogi. Radość i oddanie,
które wnoszą do naszych domów,
wpływają na ich niepowtarzalną
atmosferę.
Aby nasze owczarki, jamniki,
setery, charty, teriery i
kundelki jak najczęściej machały
ogonami, nasi przyjaciele i eksperci
przygotowali wspaniałe przepisy
na domowe ciasteczka dla psów.
Bazą wszystkich przepisów są starannie
wyselekcjonowane, zdrowe składniki.
Westwing życzy udnego pieczenia…
…I SMACZNYCH CIASTECZEK!
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—
Kilka słów od
Delii Fischer
Założycielki Westwing
i wielbicielki psów

—
“Psy towarzyszyły mi od dzieciństwa.
Ich lojalność, oddanie i radosna
natura są naprawdę wyjątkowe!
Ponieważ muszę dużo podróżować,
nie mam niestety własnego
czworonoga, ale swoją dzienną
dawkę psiej miłości dostaję od
psów w monachijskim biurze
Westwing oraz od pupili moich
przyjaciół, którzy regularnie
odwiedzają mnie z psami. Cieszę
się, że od tej chwili będę mogła
przygotowywać dla nich pyszne
ciasteczka!”
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——
As Receitas
favoritas
ULUBIONE
dos funcionários
PRZEPISY
PRACOWNIKÓW
do Westwing
WESTWING
—
—

WESTWING KOCHA PSY! NIEKTÓRE
PRZEPISY SZCZEGÓLNIE PRZYPADŁY DO
GUSTU NASZYM WSPÓŁPRACOWNIKOM
ORAZ ICH PUPILOM. DOWIEDZ SIĘ,
JAKIE CIASTECZKA NAJBARDZIEJ
SMAKUJĄ CZWORONOGOM Z
WESTWING!
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Buba & Paulina

P

KWADRACIKI Z
SEREM

P RZEPIS

Paulina Piątkowska
Senior Business Analyst
w Westwing Home & Living od czerwca 2013

KRÓTKI WYWIAD

Westwing: Jak nazywa się Twój
pies i ile ma lat?

Czy Twój pies lubi ciastka i
ciasta? Jakie przekąski lubi
najbardziej?

Paulina: Mopsik nazywa się Buba
i ma 9 miesięcy.
Od jak dawna tworzycie drużynę?
Buba jest moim najlepszym
przyjacielem już od ponad 8
miesięcy.
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Ulubionymi ciasteczkami Buby
są duże gwiazdki o smaku sera
z kawałkami wołowiny. Tak
naprawdę nie ma rzeczy, której by
nie zjadł. Jednak najbardziej lubi
jeść to, co mam na talerzu...

Składniki

Przygotowanie

300g mąki orkiszowej

Rozgrzać piekarnik do
100°C. Na blasze
rozkładamy papier do
pieczenia. Ser należy
drobno zetrzeć i
wymieszać dokładnie lub
zmiksować z pozostałymi
składnikami w misce.

150g polenty
100g twarogu
gruboziarnistego
100g parmezanu
1 jajko
odrobina wody

Za pomocą łyżeczki
nakładamy na blachę
małe grudki ciasta.
Ciasteczka pieczemy
około 90 minut,
następnie otwieramy
piekarnik i studzimy je
przez kolejne 2 godziny.
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Gotowe ciasteczka
możemy przechowywać w
puszcze na ciastka lub w
papierowych torebkach.
Ciastka nadają się do
spożycia od 2 do 4
tygodni.

Tosia & Monika

P

CIASTECZKA Z
PASZTETOWĄ

P RZEPIS

Monika Julianów
Praktykantka SEO
w Westwing Home & Living od marca 2015

KRÓTKI WYWIAD

Westwing: Jak nazywa się Twój
pies i ile ma lat?
Monika: Moja suczka nazywa się
Antonina, czyli Tosia. Tosia ma 6
lat.

Czy Twój pies lubi ciastka i
ciasta? Jakie przekąski lubi
najbardziej?
Tosia lubi raczej wszystko, ostatnio
najbardziej migdały.

Od jak dawna tworzycie drużynę?
Mamy ją od lipca 2009.
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Składniki

Przygotowanie

200g płatków owsianych

Rozgrzewamy piekarnik
do 200°C. W tym czasie
mieszamy ze sobą
wszystkie składniki.

150g twarogu
gruboziarnistego
100g pasztetowej
1 jajko
6 łyżek oleju

Gotową masę nakładamy
łyżeczkami na papier do
pieczenia rozłożony na
blasze.
Pamiętamy o zachowaniu
odpowiednich odstępów.
Ciasteczka powinny
spędzić w piekarniku
przynajmniej 30 minut.
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Kiedy już ostygną, można
pakować je w papierowe
lub foliowe torebki.
Ciasteczka są zdatne do
spożycia przez 2
tygodnie …o ile pies ich
wcześniej nie znajdzie!

Francesca & Ania

P

CIASTKA
MARCHEWKOWE

P RZEPIS

Ania Kawalec
Kupiec
w Westwing Home & Living od 3 lat

Składniki
500g marchewek
KRÓTKI WYWIAD

400g mąki pełnoziarnistej

Westwing: Jak nazywa się Twój
pies i ile ma lat?

Czy Twój pies lubi ciastka i ciasta?
Jakie przekąski lubi najbardziej?

Ania: Moja Frania (Franczeska)
ma 4 lata.

B a rd z o lu b i w s z ys tk o je ś ć . Z
przekąsek to najbardziej drogie
kremy i marchewkę.

Od jak dawna tworzycie drużynę?
Jesteśmy razem od 2 lat.
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100g płatków owsianych
1 łyżka oleju
1 łyżka suszonej
pietruszki

Przygotowanie
Marchewkę kroimy w
cienkie plasterki i gotujemy,
aż będzie miękka.
Miękkieplasterki
miksujemy blenderem
na gładką masę i
mieszamy z pozostałymi
składnikami.
Kiedy masa wystygnie,
rozwałkowujemy ją na
podsypanej mąką
powierzchni i wycinamy
różne kształty – na
przykład apetyczne kostki.
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Ciasteczka wkładamy do
rozgrzanego wcześniej
piekarnika i pieczemy w
180 stopniach (ztermoobiegiem)
przez 45 minut.
Kiedy gotowe ciasteczka
wystygną, możemy
częstować nimi psiaka!

Fusiek & Aleksandra

R

PSIE
GRUSZKI

R ECEITA

Aleksandra Drzewicka
Stylistka
w Westwing Home & Living od ponad 2 lat

KRÓTKI WYWIAD

Westwing: Jak nazywa się Twój
pies i ile ma lat?
Aleksandra: Fusiek (od herbacianego
fusa) i w chwili obecnej ma 7 lat.
Od jak dawna tworzycie drużynę?
Od zawsze! Dostałam go w prezencie
na urodziny i od tamtej pory
jesteśmy nierozłączni.

Mój pies kocha wszystko, co można
zjeść. Ciasteczka są na pierwszym
miejscu, ale odkąd zorientowałam
się, że pochłania je jednym
kłapnięciem, uznałam, że potrzebuje
czegoś, co starczy mu na dłużej.
Dlatego teraz kupuję kostki do
żucia, Fusiek ma więcej frajdy i
przyjemności z takich smakołyków.

Czy Twój pies lubi ciastka i ciasta?
Jakie przekąski lubi najbardziej?
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Składniki

Przygotowanie

500g mielonej dziczyzny

Obieramy gruszkę, a
następnie miksujemy ją z
mieloną dziczyzną.

1 gruszka
200g mąki gryczanej
100g mąki ziemniaczanej
2g alg i ziół

Wszystkie składniki
mieszamy w misce do
otrzymania gładkiej,
elastycznej masy.
Piekarnik rozgrzewamy
do 140 stopni C. Na
blasze rozkładamy papier
do pieczenia.
Z ciasta formujemy nieduże
kulki, które wstawiamy
– 14 –

do piekarnika i
pieczemy przez 40 minut.

—
EKSPERCI
—

GENE KILL POWIEDZIAŁ KIEDYŚ: „NIKT NIE
ZROZUMIE W PEŁNI ZNACZENIA MIŁOŚCI, JEŚLI NIE
MIAŁ PSA. PIES OKAŻE CI WIĘCEJ UCZUCIA JEDNYM
MACHNIĘCIEM OGONA NIŻ MOŻESZ
ZEBRAĆ PRZEZ CAŁE ŻYCIE W UŚCISKACH
RĄK”. NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY
CHODZI O SPOSÓB ICH ODŻYWIANIA,
CZY O WYCHOWANIE, NASI
EKSPERCI CHĘTNIE UDZIELĄ KILKU RAD, KTÓRE
POZWOLĄ NAM LEPIEJ
OPIEKOWAĆ SIĘ UKOCHANYMI CZWORONOGAMI.
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Witold Jermołowicz
Wesoła Łapka

„Pamiętajmy, aby we wszystkim
zachować umiar i zdrowe proporcje.
Im więcej zdrowego jedzenia, tym
lepiej. “

Psy lub inne drapieżniki, a należy
pamiętać, że nawet mały York
jest drapieżnikiem, czerpią swoją
energię z białek i tłuszczów, czyli
mięsa. Twierdzenie, że żywienie
psów surowym mięsem może
wywołać agresję, to zabobon.
Mięso surowe jest „kopalnią”
odżywczych składników dla psa.
Jeśli chcemy utrzymać naszego
pupila w dobrej kondycji przez
lata, – proponuję zainteresować
się dietą BARF (z angielskiego:
Biologically Appropriate Raw
Food). Więcej o diecie oraz innych
aspektach zdrowego żywienia
można dowiedzieć się na stronie

www.wesolalapka.pl/porady/
zywienie-psow.
Witold Jermołowicz jest trenerem Szkoły
Przyjaciół
Psów
„Wesoła
Łapka”
(www.wesolalapka.pl). Od ponad 7 lat
zajmuje
się
szkoleniem
psów
i
rozwiązywaniem problemów z zachowaniem
czworonogów. Prywatnie posiadacz dwóch
psów – labradorów Zulusa i Fridy.

Westwing: Jak żywić
dorosłego psa?
Witold: Nie da się ukryć, że psu
podałbym raczej gęstą zupę
niż suchą karmę. Niemniej,
rozsądną alternatywą wydaje się
powrót do podstaw żywienia.
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Ważne, aby psie posiłki były
różnorodne pod względem
typów białek – dziś może to być
wołowina, a jutro – inne mięso. Z
psiego menu wykluczamy
dwa typy mięs: kurczaki i
wieprzowinę. Kurczaki – ponieważ
ich mięso może zawierać duże
ilości antybiotyków i sterydów.

Wieprzowinę – ze względu
na choroby, które mogą być
niebezpieczne dla psów, a
są obojętne dla ludzi.
A co z przysmakami?
Warto zachować równowagę. Z
menu psa na pewno wykluczamy
cebulę, rodzynki i ciemną
czekoladę, które mogą nawet
być trujące i szkodliwe dla
naszych czworonogów.
Ciasteczka – jeśli ktoś podaje je
na zasadzie nagrody – w
porządku. Pamiętajmy, aby we
wszystkim zachować umiar i
zdrowe proporcje. Im więcej
zdrowego jedzenia, tym lepiej.
I ostatnia sprawa, o której wszyscy
zapominają: pies to drapieżnik,
więc musi mieć możliwość
gryzienia i szarpania. Często mówi
się, że dieta BARF przywraca
psom radość bycia psami.
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Helena Wojcieszak
Pies Potrafi

Biolog, instruktor szkolenia psów i właściciel
szkoły www.PiesPotrafi.pl, wiceprezes
Stowarzyszenia Po To Jestem szkolącego psy
pomagające osobom niepełnosprawnym.
Jestem wielkim miłośnikiem psów i ta
pasja przełożyła się na moje życie zawodowe.
Na co dzień pomagam właścicielom psów
osiągnąć porozumienie ze swoim pupilem,
przygotowuję także psy do dogoterapii
oraz pracy w roli przewodników osób
niewidomych. W pracy polegam na
budowaniu dobrych skojarzeń w umyśle psa z
pożądaną czynnością,
w czym bardzo pomocne są nagrody w
postaci smakołyków. Mam dwa czworonogi,
labradora o imieniu Al oraz mieszańca,

przygarniętą suczkę, Wenę.

Westwing: Jakie smakołyki
mogą być nagrodami dla psów?
Helena: Musimy dobrać takie
nagrody, które nie wywołają
reakcji alergicznej u zwierzęcia.
Jeżeli mamy psa z alergią pokarmową,
pomocne mogą oka zać się
specjalne karmy weterynaryjne
dla alergików.
Labradory i golden retrievery są
z natury łakome i mają skłonności

– 19 –

„Konsekwencja i budowanie więzi emocjonalnej z
psem poprzez zabawę, spędzanie z czworonogiem
czasu lub regularne treningi, to kluczowe elementy
jego wychowania.“

do tycia. Jeżeli czworonóg w
trakcie nauki komend
skonsumował całą torebkę psich
ciastek, powinniśmy mu to odjąć
z dziennej racji żywnościowej.
Niektóre rasy bywają wybredne, a
smakołyki czasem im się nudzą,
dlatego warto dbać o ich
urozmaicenie. Niektórym psom
bardzo odpowiadają suszone
szprotki, inne szaleją za gotowanym
jajkiem, a jeszcze inne uwielbiają
pokrojoną gotowaną wątróbkę.
Starajmy się, aby smakołyki były
drobne i łatwe do połknięcia bez
konieczności żucia. Nie powinny
się przyklejać do zębów, bo to
może rozkojarzyć psa, a nam
chodzi o to, aby w trakcie szkolenia
był skoncentrowany. Stawiajmy na
naturalne produkty lub ciasteczka
z naturalnych składników, a nie na
te pełne sztucznych barwników
i dodatków smakowych.

Jak nagradzać psa?
Ucząc psa komend czy też pożądanego
zachowania warto wprowadzić w
jego psie życie zasadę, że nic nie
jest za darmo. Zanim cokolwiek
pies od nas otrzyma, powinien
najpierw coś dla nas zrobić. Może
być to najprostsza komenda typu
„siad”. Dopiero po jej wykonaniu
pies dostaje nagrodę. Dzięki
konsekwencji pies uczy się, że
warto z nami współpracować.
Stosując szkolenie oparte na
pozytywnym wzmocnieniu musimy
pamiętać, że choć korzystanie
ze smakołyków pomaga nauczyć
psa nowych poleceń, nie można
bazować tylko na tym. Kluczowa
jest konsekwencja i budownie
więzi emocjonalnej z psem, którą
tworzy się poprzez zabawę,
spędzanie z czworonogiem
czasu lub regularne treningi.
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—
Westwing pragnie podziękować
wszystkim Ekspertom i Pracownikom
Westwing za pomoc w stworzeniu
tego ebooka!
—

Paulina Piątkowska
Westwing
Helena Wojcieszak
www.piespotrafi.pl

Monika Julianów
Westwing

Witold Jermołowicz
www.wesolalapka.pl

Ania Kawalec
Westwing
Aleksandra Drzewicka
Westwing
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