Natural dog treats

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!

NATURAL DOG TREATS
Servings: 18-20 dog treats
Preparation time: 10 minutes + 20 minutes in the oven
INGREDIENTS:
2 bananas
2 carrots
4 tablespoons of peanut butter
200 grams of oatmeal
INSTRUCTIONS:
1.
2.
3.
4.

Preheat the oven to 180 degrees.
Put the oatmeal in the food processor and mix until fine flour.
Mash the bananas with a fork.
Add all ingredients in a bowl and mix well. Note: If the mixture is a bit too thick, add some
water. If the mixture is a bit too runny, add some oatmeal flour.
5. Make small balls, place on a baking tray with parchment paper and flatten them.
6. Put in the preheated oven for 20 minutes. Allow them to cool well before giving them to your
dog.
NOTES:
Can be stored in an air-tight container for 3 days.
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Natuurlijke 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!

NATUURLIJKE HONDENKOEKJES
Porties: 18-20 hondenkoekjes
Bereidingstijd: 10 minuten + 20 minuten in de oven
INGREDIËNTEN:
2 bananen
2 wortels
4 eetlepels pindakaas
200 gram havermout
INSTRUCTIES:
1.
2.
3.
4.

Verwarm de oven voor op 180 graden.
Doe de havermout in de keukenmachine en mix tot fijn meel.
Prak de bananen met een vork.
Doe alle ingrediënten in een kom en meng goed door elkaar. Nota: Indien het mengsel wat
te dik is, doe er dan wat water bij. Indien het mengsel wat te lopend is, doe er dan wat
havermoutmeel bij.
5. Maak kleine balletjes, leg op een bakplaat met bakpapier en druk ze plat.
6. Zet in de voorverwarmde oven voor 20 minuten. Laat ze goed afkoelen voordat je ze aan je
hond geeft.
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NOTA:
Kan bewaard worden in een gesloten verpakking voor 3 dagen.
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