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Homemade dog biscuits 

 

Homemade dog food can offer many benefits. Not only can you offer extra vitamins, but you also 
know exactly which products you use. Plus, this way you can offer that extra bit of love! 

 
 

HOMEMADE DOG BISCUITS 
 
Preparation time: 10 minutes + 15 minutes to let the dough rest +15-20 minutes in the oven 
 
INGREDIENTS:  
 
220 grams of flour 
80 grams of peanut butter 
2 eggs 
50 ml of water 
 
INSTRUCTIONS: 
 

1. Add all ingredients in a bowl, stir with a (wooden) spoon and then knead well with your 
hands until you get a firm dough. Add some extra water if necessary. 

2. Form a ball of the dough, wrap it in plastic foil and let it rest in the fridge for 15 minutes. 
3. Preheat the oven to 180 degrees and place a sheet of parchment paper on a baking tray. 
4. Dust your work surface with some flour, roll out the dough and cut out cookies. Repeat until 

all the dough is completely used up. 
5. Place the cookies on the parchment-lined baking sheet and bake the cookies in the 

preheated oven for about 15-20 minutes. 
6. Let the biscuits cool down and give them to your dog! 

 

NOTES: 

Can be stored in an air-tight container for one week. 
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Zelfgemaakte hondenkoekjes 

 

Zelfgemaakte hondenvoeding kan heel wat voordelen bieden. Je kan niet alleen extra vitaminen 
aanbieden, maar je weet ook exact welke producten je gebruikt. Plus op deze manier kan je net 

dat extra beetje liefde bieden! 
 

 

ZELFGEMAAKTE HONDENKOEKJES 
 
Bereidingstijd: 10 minuten + 15 minuten voor deeg te laten rusten +15-20 minuten in de oven 
 
INGREDIËNTEN:  
 
220 gram bloem 
80 gram pindakaas 
2 eieren 
50 ml water 
 
INSTRUCTIES: 
 

1. Doe alle ingrediënten in een kom, roer door met een (houten) lepel en kneed daarna 
goed door met je handen tot een stevig deeg. Voeg indien nodig nog wat extra water 
toe. 

2. Vorm een bal van het deeg, wikkel het in plastic folie en laat het 15 minuten rusten in de 
koelkast. 

3. Verwarm de oven voor op 180 graden en leg een vel bakpapier op een bakplaat. 
4. Bestuif je werkblad met wat bloem, rol het deeg uit en steek koekjes uit het deeg. 

Herhaal dit totdat al het deeg op is. 
5. Leg de koekjes op de met bakpapier beklede bakplaat en bak de koekjes ongeveer 15-

20 minuten in de voorverwarmde oven. 
6. Laat de koekjes goed afkoelen en geef ze aan je hond!  
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NOTA: 

Kan bewaard worden in een gesloten verpakking voor een week.v 

 


