13 recepten voor het
geluk van jouw hond

by
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Koken
voor & met
jouw hond !
Heb jij altijd al eens met jouw hond
willen koken? Dan is dit jouw kans!
Dankzij dit kookboekje kan je met en
voor jouw hond koken.
Zelfgemaakt hondenvoer kan heel
wat voordelen bieden. Je kan hem
niet alleen extra vitaminen aanbieden,
maar je kan hem zo dat extra beetje
liefde bieden. Hij zal het verschil in zijn
voeding zeker opmerken en jou nog
meer appreciëren.
In dit kookboekje voor honden zal je
recepten vinden en enkele richtlijnen
die jou zullen helpen om zelf nieuwe
receptjes uit te kunnen denken.
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Richtlijnen
om zelf hondenvoer
te maken
Vitaminen en voedingswaarden
Net als ons hebben honden ook bepaalde vitaminen nodig. We raden aan om deze recepten
te combineren met zijn gewone voeding. Zo zal
jouw hond zeker de nodige vitaminen binnen
krijgen.
Houd ook rekening met de porties. Grote en
volwassen honden gaan meer eten dan puppy’s
en kleine rassen. Geef dus liever iets kleinere
porties om overgewicht te vermijden.

Hier is alvast een lijstje van
voedingswaarden die jouw hond
dagelijks moet opnemen:
40% proteïnen: vlees, vis, eieren en melkproducten
10% koolhydraten: granen en bonen
50% groenten
Vet: van oliën en vlees
Calcium: zit in verschillende voeding, maar kan
je ook krijgen als supplement
Vetzuren: gekookt eigeel, havermout, plantaardige oliën en andere
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Wat mag jouw hond
zeker niet eten?
Sommige recepten zullen ongetwijfeld
erg lijken op recepten voor mensen.
Bepaalde ingrediënten zijn echter
giftig voor honden en kan zelfs
lijden tot de dood. Het is dus uiterst
belangrijk dat je hier rekening mee
houdt wanneer je kookt voor jouw
hond.

Mocht je hond toch giftig voedsel
hebben gegeten, neem dan
onmiddellijk contact op met jouw
dierenarts en vermeld precies wat
en hoeveel hij heeft gegeten.
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DEZE VOEDINGSMIDDEL
MOET JE ALVAST ZEKER
VERMIJDEN:

Chocolade
Chocolade is giftig voor zijn hart en zenuwstelsel. In grote hoeveelheden kan het zelfs
dodelijk zijn voor jouw hond.

Botten en visgraten
Botten van gevogelte, konijn en gekookte
botten zijn breekbaar en kunnen in zijn maag
letsels veroorzaken.

Avocado
Voorzichtig, veel avocado kan zeer gevaarlijk
zijn.

Druiven
Zowel druiven als rozijnen zijn extreem giftig
voor een hond. Al vanaf 4 g per kg lichaamsgewicht kunnen rozijnen vergiftiging veroorzaken.

Zout
Te veel zout kan dodelijk zijn. Vanaf 4 g per
kg lichaamsgewicht kan zout vergiftiging
veroorzaken.

Uien
Uien kunnen een bloedvergiftiging veroorzaken bij honden.

Alcohol
Slechts enkele slokjes volstaan om jouw hond
van zijn stuk te brengen. Geef jouw hond geen
alcohol het zou hem fataal kunnen zijn.
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SNACKs
voor honden
We houden allemaal van snacks en
zoetigheden. Koekjes, cakes en popcorn zijn
dan ook een van de meest zelfgemaakte
producten die je met het hele gezin kan
maken.
Snacks zijn ook voor honden waarschijnlijk
de meest zelfgemaakte voeding. Snacks zijn
meestal ook makkelijk te maken en kunnen
gegeven worden naast zijn normale voeding.
Hierbij hoef je dan ook niet zo veel rekening
te houden met de nodige voedingswaarden
vermits jouw hond deze normaal al krijgt
dankzij zijn dagelijkse voeding.
Hier volgen enkele receptjes die je samen
met jouw kinderen of kleinkinderen en
natuurlijk jouw hond kunt maken. Want ook
honden vinden het leuk om tussendoor eens
de restjes van de lepel te lekken.
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Pindakaas
koekjes
Honden houden van pindakaas en dankzij
koekjes kan je stiekem visolie in het dieet van
jouw hond verwerken. Visolie zit vol Omega 3
en maakt de pels van jouw hond gezonder en
sterker.
Zoek voor biologische pindakaas of maak je
eigen smeersel met pindanoten en pindaolie. Industriële pindakaas bevat vaak oliën en
andere toegevoegde producten die ongezond
zijn.

Ingrediënten
260 gram bloem
90 gram havermout
240 ml pindakaas
1 eetlepel honing
1/2 eetlepel
visolie
360 ml water

Bereiding
Voorverwarm de oven op
175 °C.
Meng de bloem en de
havermout in een grote
kom. Voeg 240 ml water
toe en meng het goed
door elkaar. Voeg de pindakaas, honing en visolie
toe. Giet de rest van het
water geleidelijk aan bij
het mengsel terwijl je er in
blijft mixen.
Rol het deeg uit en steek
vormpjes uit. Plaats deze
dan op een bakplaat en
laat ze 40 minuten bakken.
Laat de koekjes goed
afkoelen voor ze aan jouw
hond te geven.
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Yoghurt
snackjes
Houdt jouw hond er van om met ijs te spelen?
Dan zijn deze snacks iets voor hem. Je kan
yoghurt met veel groenten en fruit combineren.
De mogelijkheden zijn oneindig en hierdoor kan
je veel vitaminen verwerken in deze makkelijke
snacks. Bovendien bevat yoghurt proteïnen en
calcium, wat de spijsvertering van jouw hond
kan helpen.

Bereiding
Ingrediënten
1/2 tas yoghurt
1/2 tas
aardbijen
1/2 tas blauwe
bessen

Doe alle ingrediënten in
een blender en mix ze
goed door elkaar. Giet het
mengsel in een vormpje en
steek het in de diepvriezer.
Je kan deze snackjes eender wanneer aan jouw
hond geven, maar vooral
tijdens de zomer bieden ze
een lekkere en leuke verfrissing voor jouw hond.
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kaaskoekjes
Kaas maakt zowat alles lekkerder. Wanneer
wij tijdens koude winters graag racletten, wilt
jouw hond ook wel eens genieten van wat
kaas.

Bereiding
Ingrediënten
260 gram
bloem
200 gram
geraspte
cheddar kaas
120 ml
plantaardige
olie
60 ml water

Voorverwarm de oven op
200 °C.
Meng de bloem, kaas en
olie onder elkaar en voeg
geleidelijk aan het water
toe tot het een stevige
deeg vormt.
Verdeel het deeg in kleine
porties op een bakplaat
met bakpapier.
Bak de koekjes voor 10 à 15
minuten tot ze goudbruin
zijn.
Laat ze goed afkoelen en
bewaar ze in de koelkast.
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frietjes
van zoete aardappel
Zoete aardappelen lijken een echte trend de
laatste tijd. Chips en frietjes van zoete aardappel kom je overal tegen. Maar niet alleen voor
mensen is dit een leuke variant, ook voor honden kan het een lekkere snack zijn.

Bereiding
Ingrediënten
Een zoete
aardappel
Kokosnoot olie
Kaneel
Kurkuma

Voorverwarm de oven op
210 °C.
Was en schil de zoete aardappel en snijd hem in de
vorm van frietjes. Doe hier
de gesmolten kokosnoot
olie over en kruid af met
kaneel en kurkuma. Leg
de frietjes daarna op een
bakplaat met bakpapier
en bak ze voor 15 minuten.
Haal de plaat uit de oven
en schud ermee zodat de
frietjes van kant kunnen
draaien. Schuif de frietjes
weer in de oven voor 10 tot
15 minuten.
Laat de frietjes goed
afkoelen voor je ze aan
jouw hond serveert!
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Fruitige
kip jerky
Jerky is iets heel Amerikaans en wordt zowel
door honden als mensen gegeten. Deze fruitige jerky is makkelijk zelf te maken en biedt
iets lekker en gezond voor jouw hond.

Bereiding
Ingrediënten
2 of 3
kippenborsten
1/2 tas
ananasblokjes
1/2 tas
bosbessen
Donkere stroop
Snuifje gember
Water

Snijd de kippenborst in
reepjes en verwijder het
vet.
Pureer de ananas en
bosbessen en meng de
gember en de stroop er
onder.
Leg de kippenreepjes in dit
mengsel en voeg water toe
tot de reepjes helemaal
ondergedompeld zijn. Laat
de kip voor minstens een
uur marineren in de koelkast.
Voorverwarm de oven op
80 °C.
Plaats de gemarineerde
kippenreepjes
op
een
bakplaat met bakpapier
en besprenkel het met de
marinade en eventueel
wat munt.
Laat
de
kippenreepjes uitdrogen in de oven
gedurende 3 à 4 uur tot het
vlees al zijn vocht verliest.
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home made
eten
Wil je een stapje verder gaan?
Dan kan je zijn normale voeding
eens vervangen door een
zelfgemaakte volledige maaltijd.
Hierbij is het wel belangrijk dat je
rekening houdt met het balanceren
van de ingrediënten en de nodige
vitaminen.
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omelet
met spinazie
en zalm
Eieren is niet iets wat veel mensen aan hun
hond geven. Eieren zijn echter niet ongezond.
Ze bieden veel proteïnen en vitaminen die
goed verteerbaar zijn voor jouw hond.

Bereiding
Ingrediënten
2 eieren
1 theelepel olijf
olie
1/2 blik zalm
zonder vel
1/2 tas
ontdooide
spinazie

Verwarm een pan met de
olie op een hoog vuur. Doe
de zalm en de spinazie in
de pan en bak het goed
door. Voeg de eieren toe
en roer het door de zalm
en de spinazie gedurende
2 minuten.
Laat het afkoelen en laat
jouw hond maar smullen.
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nasi
voor honden
Dit rijst gerecht is een leuke afwisseling voor
traditionele brokken. Het leuke aan dit recept
is dat je het makkelijk kan mengen met andere
groenten of rundvlees gebruiken in plaats van
kip.

Bereiding
Ingrediënten
1,5 kilo
fijngehakt
kippenvlees
750 gram
diepgevroren
groeten (geen
ajuinen en
look!)
750 gram rijst
1,5 liter water

Plaats de kip, groenten en
rijst in een diepe pan. Voeg
het water toe en laat het
koken. Roer regelmatig en
laat het sudderen op een
medium warm vuur tot de
rijst zacht is en het water
opgeslorpt is.
Laat het goed afkoelen
voor je het aan jouw hond
serveert en bewaar de
rest in de koelkast.
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Stoofpotje
Deze gezonde maaltijd is de perfecte vervanger voor hondenvoeding uit blik. Het zit vol
vitaminen en proteïnen en kan voor meerdere
dagen bewaard worden in de koelkast.

Bereiding
Ingrediënten
500 gram
rundvlees
1 kleine zoete
aardappel
1/2 tas
gesneden
wortelen
1/2 tas
gesneden
groene bonen
65 gram bloem
120 ml water of
plantaardige
olie
1 theelepel
plantaardige
olie

Kook de zoete aardappel
en zet hem aan de kant.
Snijd het rundvlees in
kleine stukken en bak ze
in een theelepel olie goed
door gedurende 10 à 15
minuten. Haal het vlees uit
de pan en behoud de olie
en het vet.
Snijd de zoete aardappel
in stukken.
Voeg de bloem en het
water (of de olie) toe in de
pan met het sap van het
vlees. Roer ondertussen
goed door het goedje tot
het een dikke saus vormt.
Meng het vlees, de zoete
aardappel en de groenten
onder de saus en laat het
voor 10 minuten op een
middelwarm vuur pruttelen.
Laat het goed afkoelen
voor je het aan jouw hond
serveert en bewaar de
rest in de koelkast.
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tofu
en aardappelen
Dit receptje is heel anders dan de vorige
omdat de vleesvervanger tofu gebruikt wordt.
Natuurlijk kan je dit ook maken met vlees zoals
kalkoen, lam of rundsvlees.

Bereiding
Ingrediënten
450 gram tofu
(of vlees)
180 gram
volkoren rijst
2 stengels
broccoli
2 middelgrote
aardappelen
4 wortelen
120 cl water

Breng het water aan de
kook in een pot. Bak ondertussen de tofu (of het
vlees) in een pan. Snijd de
aardappelen in blokjes en
voeg toe in de pan.
Snijd de broccoli en de
wortelen in stukjes en doe
ze in de pot met kokend
water. Voeg de rijst toe en
laat deze koken tot de rijst
klaar is en het water opgekookt is.
Meng dit met de tofu en de
aardappelen en laat het
goed afkoelen voor te serveren.
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Gezond
yoghurt
ontbijtje
De laatste tijd zijn we steeds meer op zoek
naar gezondere varianten van cornflakes of
boterhammen met choco. We kopen gezonde
granola en we maken kunstwerkjes van onze
borden met vers fruit en yoghurt. Maar wist je
dat een hond ook fan kan zijn van zo een lekker gezond ontbijtje?

Bereiding
Ingrediënten
120 ml yoghurt
25 gram
havermout
40 gram
gestoomde en
gepureerde
groenten (bv
wortelen,
spinazie,
broccoli…)

Meng de yoghurt en de
havermout onder elkaar
en laat het een nacht in de
koelkast staan.
Meng de volgende ochtend
de groenten en de honing
onder het yoghurt papje
en serveer het aan jouw
hond.

5 ml honing
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Speciale
gelegenheid
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Verjaardag
Pupcakes
Bij een verjaardagsfeestje hoort taart en
allerlei andere zoetigheid. Honden krijgen
vaak ook een verjaardagsfeestje. Trakteer hen
nu ook heerlijke taartjes dankzij deze ‘pupcakes’.

Bereiding
Ingrediënten
1 groot ei
75 gram
pindakaas
60 ml
plantaardige
olie
113 gram honing
100 gram
geraspte
wortels
130 gram
volkoren meel
1 theelepel
bakpoeder
30 gram
havermout
Optioneel:
pindakaas en
koekjes om
de cupcake te
versieren

Voorverwarm de oven op
175 °C en zet 6 à 7 cupcake
vormpjes klaar op een
ovenplaat.
Doe het ei, de pindakaas,
de olie, de honing en de
geraspte wortels in een
grote kom en meng ze
door elkaar.
Meng het meel, het bakpoeder en de havermout
in een aparte kom en voeg
dit daarna toe bij het wortelmengsel. Mix dit tot alle
ingrediënten een deeg
vormen.
Verdeel het mengsel in
de cupcake vormpjes en
bak het gedurende 15 à 25
minuten.
De cakejes zijn klaar als ze
goudbruin zijn. Je kan met
een prikker in het cakeje
prikken. Als er geen deeg
aanhangt, zijn ze klaar.
Laat de cakejes afkoelen
en versier ze eventueel
met pindakaas en hondenkoekjes.
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halloween
Vlezige beenderen
Halloween is een tijd van griezelen, verkleden en natuurlijk snoepjes. Honden griezelen
graag mee en lopen soms zelfs verkleed rond.
Met deze toepasselijke snacks kan nu ook jouw
trouwe viervoeter belonen tijdens Halloween.

Ingrediënten
250 gram
gemalen
rundvlees
60 ml
kippenbouillon
50 gram
geplette zwarte
bonen
50 gram
cottage cheese
1 theelepel
soyasaus

Bereiding
Voorverwarm de oven op
190 °C.
Meng het vlees en de kippenbouillon in een kom.
Voeg de kaas, de bonen en
de soyasaus toe en mix het
goed onder elkaar.
Leg het mengsel op een
bakplaat met bakpapier
en duw het in de vorm van
een bot.
Bak de beenderen voor 45
minuten.
Laat ze goed afkoelen voor
ze aan jouw hond te serveren.
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kerst
Muntkoekjes
Deze verfrissende koekjes zijn een schot in
de roos voor kerstmis. Jouw hond zal er met
plezier van smullen en ze zijn bovendien goed
voor de spijsvertering van jouw hond.

Ingrediënten
2 eetlepels
versnipperde
verse munt
180ml magere
melk
1 ei
1 eetlepel
honing
3 eetlepels
koolzaadolie
2 eetlepels
tarwekiemen
1 eetlepel
biergist
200 gram
volkoren meel

Bereiding
Voorverwarm de oven op
150 °C.
Roer de melk, het ei, de
honing, de olie en de verse
munt onder elkaar. Voeg
de tarwekiemen en de gist
toe en meng goed onder
elkaar. Doe het meel er bij
in kleine hoeveelheden en
meng het tussendoor tot je
een stevig deeg krijgt.
Rol het deeg uit op een
bebloemde
ondergrond.
Steek koekjes uit met een
kerstboom
koekjesvorm
(of een ander vormpje)
en leg ze op een bakplaat
met bakpapier. Laat de
koekjes dan bakken tot ze
goudbruin zijn (gemiddeld
30 minuten afhankelijk van
dikte koekjes).
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Lekker hond zijn!

Volg ons op
Facebook
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