
Labelvoorstel: Tompouce Kit Honden 26550000
Aanvullend diervoeder voor volwassen honden
Gewicht: 200 gе
Samenstelling: granen en plantaardige bijproducten, dierlijke bijproducten, vetten,
glucosestroop.
Technologische Toevoegingsmiddelen: stabilisator, antiklontermiddel en andere
technologische toevoegingsmiddelen (rijsmiddelen)
Bewaaradvies:Zak na elk gebruik goed sluiten. Droog en bij gematigde temperatuur
bewaren.
Ten minste houdbaar tot: zie zijkant
DD-MM-JJJJ
Analytische bestanddelen:
ruw eiwit: 15,4 %
ruw vet: 20,9 %
ruwe as: 3,4 %
ruwe celstof: 0,9 %
Voedingsaanbeveling*:Te geven als tussendoortje. Dit product is geen vervanging van
dagelijks voer. Met het oog op extra energie-inname beperkt voeren. Altijd voldoende vers
water ter beschikking stellen.
<Handelsnaam
Adresgegevens HEMA
klantenservice telefoonnummer HEMA
klantenservice e-mailadres HEMA>
NMK B.V.
Kernweg 27
1627 LH
Hoorn
LOT/Batchnummer: YYWWD

RECYCLINGLOGO:

CLAIMS:
geen



Bereidingswijze:

Honden tompouce
4 stuks

IngrediËnten

Inhoud verpakking:

200 gram mix voor wortelcake

Zelf toevoegen:

330 gram appelmoes

65 gram wortel

1 rijpe banaan

300 gram Griekse yoghurt lactosevrij of roomkaas lactosevrij

Druppels sap van rode biet, granaatappel, frambozen of cranberry’s

Benodigdheden:

Bakplaat

Bakpapier

Weegschaal

Mengkom

Fijne rasp

Staafmixer

Spatel

Schaaltje

Spuitzak met spuitmondje



Mes

Bereidingswijze

Stap 1:

Verwarm de elektrische oven voor op 180°C (heteluchtoven 160°C). Bekleed een bakplaat
met bakpapier.

Stap 2:

Rasp de wortel fijn. Doe de bakmix in een beslagkom. Voeg de appelmoes en geraspte
wortel toe. Spatel het geheel tot een beslag.

Stap 3:

Smeer het beslag uit op een met bakpapier beklede bakplaat tot een rechthoek van circa
0.5 cm dik. Bak in circa 20 minuten gaar. Laat de wortelcake volledig afkoelen.

Stap 4:

Doe de banaan in een kom en pureer het glad (of prak het met een vork tot een puree).
Voeg de Griekse yoghurt of roomkaas toe (lactosevrij) en meng tot een geheel. Zet 50
gram vulling apart in een schaaltje. Doe de rest in een spuitzak.

Stap 5:

Doe een druppel rode sap bij de 50 gram vulling en meng tot een roze topping.

Stap 6:

CreËer een tompouce met drie wortelcake plakken. Pas de grootte van de tompouce aan
op het gewicht van de hond(en). Snijd 3 rechthoeken uit de wortelcake. Verwijder de
plakken voorzichtig van het bakpapier.

Stap 7 :

Spuit op de onderste plak vulling in de vorm van doppen. Dek af met een tweede plak
wortelcake. Spuit vervolgens weer een laag doppen en dek af met een derde plak
wortelcake. Smeer vervolgens roze topping op de bovenste plak en strijk het glad met een
mes. Herhaal stap 6 en 7 voor meerdere tompoucen.



Tip:

Doe de overige tompoucen of wortelcake in een vershoudbakje en bewaar deze in de
koelkast (maximaal 3 dagen). Trakteer de hond(en) af en toe met een stukje tompouce of
wortelcake.


