
 

voor je hond

Gezonde
snacks



Droog Recepten

Met dit e-book willen we je inspireren tot het bereiden van
verschillende lekkere én gezonde recepten voor de

droogmachine.
 

Wees zelf creatief en stem zeker de traktaties af op wat
jouw hond lekker vindt. 

Houd daarbij natuurlijk rekening met de gezondheid en
het uithoudingsvermogen van jouw hond.

 
 - Team Dierbewust - 
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Algemeen

op een leuke manier jouw hond lekker verwennen?
niet met een tros bananen een boswandeling gaan

maken?
controle hebben over de ingrediënten van jouw

hondensnacks?
gezonde hondensnacks maken met natuurlijke

ingrediënten?
wat extra tijd investeren om jouw hond het lekkerste

en het beste te geven?

Wil jij......
 

 
Droog dan heerlijke snacks voor je hond

met...... een voedseldroger!
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Algemeen

Wat is een voedseldroger?
 

Een voedseldroger is een apparaat dat warme lucht over
jouw rauwe vleessnacks blaast, zodat het vocht dat er in

zit verdampt en er na afloop van het droogproces
heerlijke, natuurlijke smaakbommetjes voor jouw hond

overblijven. De meeste honden zijn dol op zelf gedroogde
snacks! De meeste hondenbaasjes trouwens ook, omdat

ze precies weten wat er (niet) in zit. 
 

Soms wordt voor een voedseldroger een andere
benaming gebruikt: droogautomaat, droogmachine,

dehydrator, vleesdroger, snackdroger...
 

Het drogen zelf is geen hogere wiskunde. Je hebt er geen
specifieke kennis voor nodig en hoeft er geen

ingewikkelde handelingen voor eigen te maken. 
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Algemeen

 Het proces is als volgt:
Je snijdt het fruit of vlees in de gewenste grootte, je legt
dit in de voedseldroger, je zet de droger aan en je wacht
net zo lang tot het fruit of vlees zo droog is als dat je dit

wilt (afhankelijk van hoe en hoe lang je het wilt bewaren,
zie: hoe bewaar je het gedroogde vlees?). Uiteraard zijn

er wel een aantal tips en trucs...
 

Temperatuur van de droger
Bij sommige types voedseldrogers kun je zelf de

temperatuur regelen. Hoe lager de temperatuur hoe meer
voedingswaarde behouden blijft en hoe langer het drogen

duurt. Vlees dat bot bevat (kippennekken, e.d.) dienen
altijd onder de 50°C worden gedroogd, droog je deze

warmer dan kan het bot splinteren en schade toebrengen
aan je hond.
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Algemeen

 Hoe lang drogen?
Hoe lang je moet drogen hangt af van het type

droogmachine, luchtvochtigheidsgraad omgeving,
temperatuur droogmachine, soort voedsel.

Er is dus niet een eenduidig antwoord op te geven.
Wij houden zelf vaak 24 tot 30 uur op 70 graden aan.

Test zelf tussentijds hoe knapperig het voedsel, 
wat ligt te drogen, is. Is het knapperig genoeg, 

haal je het er uit.
 

Hoe bewaar je het?
Zelf gedroogde snacks bewaar je het best in een goed

afsluitbare pot met rijst op de bodem. De rijst absorbeert
het eventuele vocht wat toch nog achter is gebleven en

voorkomt dat de snacks snel gaan schimmelen. 
Of vacumeer de snacks.

Uiteraard op een donkere plek bewaren.
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Algemeen

Gedroogde snacks zijn gezond
Je weet precies wat je hond binnen krijgt

Het is leuk (en vooral erg dankbaar) om te doen
Je kunt precies drogen wat jouw hond lekker vind en

waar hij tegen kan (in geval van allergie)
Bevatten geen onnattuurlijke toevoegingen zoals

geur-, kleur- of smaakstoffen
Zijn lang houdbaar zonder conserveringsmiddelen

Voordelen van gedroogde snacks:
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De voorbereiding, het proportioneren van hetgeen
wat je gedroogd wilt hebben kost veel tijd en betekent

vaak wat geknoei
Het drogen van de snacks kost heel veel tijd, soms

wel meer dan 30 uur
De geur kan heftig zijn, daarom gebeurt het drogen

veelal in de schuur
Omdat al het vocht uit het product wordt onttrokken,

houd je veel minder over na het drogen
Als je niet goed genoeg droogt, kunnen de producten

snel gaan schimmelen

Zijn er ook nadelen aan het zelf drogen van snacks?
 

 
 
 

Algemeen
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appel
banaan

kiwi
mandarijn

peer
courgette

zoete aardappel
kip

kalkoen
eend
vis

rund
lam

konijn

Heb je geen idee wat je voor snacks zou kunnen maken?
Hier wat ideeën:

 
Maak het schoon, ontvel en maak zo klein mogelijk.
Verdeel het ruim over de plateaus en drogen maar!
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Snack
Ideeën
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Wat wij gebruiken:
 

Droogmachine: Steba ED5 - Elektrische
Droogautomaat - 5 lagen

 
Slicer: GEFU 'Tari' Schijvensnijder

 
Vacuum sealer: Princess 492967 - Vacuum Sealer

 
Navulzakken vacuum sealer: Princess 492997
Vacumeermachine Navulzakken – 50 Stuks

 
Inspirerend boek: Handboek voedsel drogen
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https://www.bol.com/nl/nl/p/steba-ed5-elektrische-droogautomaat-5-lagen/9200000032249736/?bltgh=n-xtnVFuR17f1HT4ib5Dxg.2_k2cGn5l9FQwL5VdaA8hLKw.23.ProductTitle
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Veel
droogplezier

We hopen dat we jou met dit e-book geïnspireerd hebben
tot het bereiden van verschillende lekkere én gezonde

recepten voor de droogmachine.
 

Nogmaals... Wees zelf creatief, probeer eens wat uit,
maar stem zeker de traktaties af op 

wat jouw hond lekker vindt.
Houd daarbij natuurlijk rekening met de gezondheid en

het uithoudingsvermogen van jouw hond.
 

 - Team Dierbewust - 
 
 
 



 


