RECEPTEN
voor voerspeeltjes

VOERSPEELTJES
Er bestaan verschillende soorten en merken van
voerspeeltjes zoals KONG, Zogoflex, LickiMat,...
In dit receptenboekje focus ik me op de Zogoflex Toppl.
Maar alle recepten kan je ook toepassen op andere
voerspeeltjes.
Does & Don’ts
Naast brokken kan het leuk zijn om te ontdekken
wat jouw hond graag eet of lust. Daarvoor kan je
experimenteren met smaken en texturen. Maar...
Niet alles wat wij eten is goed voor onze honden.
Sommige dingen zijn zelfs giftig! Let dus goed op
met wat je jouw hond geeft. Deze lijst is niet volledig,
ben je niet zeker? Geef het dan niet!
DO

DON’T

Appel

Chocolade

Banaan

Druiven & rozijnen

Blauwe bessen

Rauwe aardappelen

Wortel

Noten & pitten

Pompoen

Zoetstof Xylitol

Zoete aardappel

Ajuin

Griekse yoghurt

Champions

Vlees & vis

Alcohol

...

...

EXTRA LEUK AAN DE TOPPL
TIP: Start makkelijk, begin

met losse brokjes of koekjes.
Zo heeft je hond snel succes
en vermijd je frustratie.
Als dat vlot gaat kan je
koekjes gaan vast steken
tussen de pinnetjes. Of je kan
iets smeerbaar in de Toppl
smeren zodat je hond het
moet uitlikken.

Hygiëne bij voerspeeltjes is
belangrijk. Spoel en was ze
regelmatig af.

HANDIG: De Toppl is

vaatwasmachinebestendig.

TIP: Te makkelijk? Klik de

twee maten in elkaar voor
meer uitdaging en spelplezier!

BREAKFAST TOPPL
Ingrediënten
•
•
•
•

Appel
Blauwe bessen
Sojamelk, rijstmelk of geitenmelk
Havermout

Bereiding
Doe een scheutje melk bij de havermout en roer tot een
smeuïg mengsel. Snij de appel in kleine stukjes. Steek
eerst wat stukjes appel en enkele blauwe bessen in de
Toppl. Dan een toefje van de havermout-mengsel en
garneer met nog wat stukjes appel en blauwe bessen.

→ JE KAN OOK NOG AANVULLEN MET BROKJES OF VLEES

www.

.be

SWEET TOPPL
Ingrediënten
• Zoete aardappel
• Griekse yoghurt
• Koekjes of brokjes

Bereiding
Schil de zoete aardappel en snij in stukjes om te koken.
Plet de zoete aardappel tot een puree en laat afkoelen.
Als eerste laag in de Toppl gebruik je wat koekjes of
brokjes. Dan de zoete aardappel puree, een lepetje
griekse yoghurt en als garnering bovenaan nog enkele
koekjes.

www.

.be

INDIAN TOPPL
Ingrediënten
•
•
•
•

Kippenfilet
Rijst
Wortels
Erwtjes (diepvries)

Bereiding
Kook de kip en de rijst. Haal de erwtjes uit de diepvries
zodat ze kunnen ontdooien. Was de wortels en snij in
reepjes. Als de kip klaar is, snij ze in stukken. Duw enkele
reepjes wortel tussen de uitsteeksels van de Toppl. Stop
daartussen ook nog enkele stukjes kip. Meng de rijst en
erwtjes samen en gebruik deze mengeling om de Toppl
verder te vullen. Werk af met nog enkele stukjes kip
bovenaan.

www.

.be

BANANA TOPPL
Ingrediënten
•
•
•
•

Rijpe banaan
Gestoomd of rauw vlees → IK GEBRUIK HIERVOOR HUN
BASISVOEDING GESTOOMD VLEES
Brokjes
Grotere koekjes

Bereiding
Snij de banaan in schijfjes en maak het vlees wat los.
We starten de vulling van de Toppl met wat brokjes. De
grotere koekjes kan je klemmen tussen de uitsteeksels
van de Toppl. Vul de gaten op met vlees. Bovenop dit
alles verdeel je enkele schijfjes banaan als finishing
touch.

www.

.be

DEEL JULLIE LEKKERE CREATIES
MET ONS
via facebook of instagram!

 MOOB_puppycoaching
 MOOB - Puppycoaching op maat

