
Recept voor hondenkoekjes van Marlies 
 

Kijk op het inloggedeelte voor cursisten voor meer recepten 
 
Ingrediënten 

1. Iets dat de hond lekker vindt; bijvoorbeeld fijn gemaakte: gekookte kip / lever, vis, 
kaas, etc. 

2. Iets om te vullen, bijvoorbeeld meel / bloem, gemalen brood, etc.. Als het deeg te 
vochtig is dan extra vulling toevoegen. Voor honden op dieet: gemalen sperziebonen. 

3. Iets om te binden, ei, als het deeg te veel uit elkaar valt dan meer ei toevoegen. Voor 
normale porties (1 bakblik) is 1 ei genoeg. 

4. Iets vochtigs bijvoorbeeld het kookvocht waar de kip / lever in gekookt is. Indien het 
deeg te droog is dan extra vocht toevoegen. 

5. Voor de geur: fijngemaakte knoflook. 
 
 
Stappen 

1. Oven voorverwarmen op 180 graden Celsius hete lucht of 200 graden gewone oven. 
2. Ingrediënten door elkaar roeren en deeg maken dat je kunt uit smeren over een 

bakblik. Extra ingrediënten toevoegen indien consistentie kan verbeteren.  
3. Dun uitsmeren op ingevet(te) bakblik(ken), zo dik als een pannenkoek. 
4. 15 minuten in de voorverwarmde oven, indien nodig langer (bijvoorbeeld bij dikker 

deeg of nog te vochtig). 
5. In kleine stukjes snijden (pizzasnijder, schaar, mes, etc.). 
6. Verdelen in porties. 
7. Bewaren in koelkast / diepvriezer. 

Alternatief: droogoventje van bijvoorbeeld Bomann DR435CB (bv. Aximax.nl, ong. 25 
Euro).  Hier kun je ook puur vlees in drogen. Drogen duurt ongeveer 8 uur. Zorg dat je het 
apparaatje niet vergeet uit te zetten.  
 
Tips 

1. Overgebleven kookvocht (bouillon) van de gekookte kip of lever kun je door 
hondenvoer doen. 

2. Magere koekjes: gemalen gekookte sperziebonen & gemalen gekookte kip, ei, 
knoflook. Dit moet langer in de oven om het meer te laten uitdrogen. 

3. Gebruik alleen ingrediënten waar de hond niet allergisch voor is. 
4. Gebruik geen ingrediënten die misschien niet goed zijn voor de hond zoals 

bijvoorbeeld zout. 
5. Vis hoeft niet voorgekookt omdat het lang genoeg de oven ingaat. 
6. Havermout werkt ook prima als vulmiddel vooral samen met bouillon / gemalen 

sperziebonen. 
7. Zorg dat de koekjes goed ruiken. 
8. Tijdens training kun je de koekjes nog kleiner scheuren. 
9. Zet een timer tussen het droogoventje en het stopcontact zodat de droger vanzelf uit 

gaat. 
10. Zoek internet & boekenwinkels af op hondenkoekjes recepten. 
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