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Met deze 3 tips ga jij een (P)AWESOME kerst met je hond
tegemoet

Met de feestdagen in aantocht bereiden we ons weer voor op dagen vol gezelligheid,
cadeaus en lekkernij. Uit onderzoek van Edgard & Cooper blijkt dat meer dan 55%  van
de dierenbaasjes het belangrijk vindt om ook zijn viervoeter deze dagen extra in de
watten te leggen. Hoe je dit het beste kunt doen? Wij zetten de 3 beste tips voor jou op
een rij.

1. Visite? Geen probleem! 
De kerstdagen brengen meestal veel drukte met zich mee, iets waar je huisdier misschien nog
niet aan gewend is en wat spannend kan zijn. Bereid je daarom goed voor wanneer de hond
mee gaat op bezoek of wanneer je zelf thuis visite ontvangt. Mag de hond mee op
bezoek? Neem dan items voor hem mee zoals zijn mandje of speelgoed. Door de vertrouwde
geur voelt hij zich sneller ergens thuis! Krijg je zelf visite? Dat is natuurlijk heel gezellig maar
kan zelfs voor de meest sociale huisdieren een overload aan aandacht zijn. Creëer daarom een
rustige plek in huis heeft waar hij zich kan terugtrekken. Zorg daarnaast ook dat de hond een
positieve associatie krijgt bij nieuwe mensen. Laat bijvoorbeeld je bezoek de hond een lekker
snoepje geven.

2. Zo wordt geen enkele ho-ho-hond vergeten deze kerst
Wist je dat 69% van de Nederlandse huisdierbaasjes van plan is om een kerscadeau te kopen
voor zijn huisdier? We zien onze viervoeters vaak als onderdeel van het gezin en daarom mag
een pakje onder de boom voor onze dierenvriend niet ontbreken. Een leuk idee voor onder de
boom is de Edgard & Cooper Kerstbox: De box bestaat uit een feestelijke selectie van
recepten en snacks, een chic strikje, een herbruikbaar bewaarblik en een geheim kwispelrecept
voor lekkere sneeuwballen. P.S. Dit cadeau kan natuurlijk ook leuk zijn voor de viervoeter van
je schoonmoeder, knappe buurman of beste pawfriend!
3. Een driegangen kwispelkerstmenu 
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Je viervoeter voorzien van wat lekkers is een populaire manier van baasjes om hun huisdier te
verwennen. De verleiding is daarom heel groot om af en toe een lekker hapje van je eigen
kerstdiner onder de tafel te schuiven. Goed bedoeld maar niet goed voor je hond, want door
het hoge vet- en zoutgehalte kan dit type eten schadelijk zijn voor dieren. Daarom heeft Edgard
& Cooper, speciaal voor jouw hond, een driegangen kwispelkerstmenu samengesteld zodat
jouw dierenvriend net zo uitgebreid kan genieten als jij zelf!

Het huisdierdiner wordt afgetrapt met een borrelhap bestaande uit bites van lam en rund met
een hint van appel en peer. Een opwarmertje voor het heerlijke hoofdgerecht: kip en kalkoen op
een bedje van appel en veenbes. Na al dat eten sluiten we de avond af met een fris
dessert met de smaken van munt en aardbei is de vorm van een Doggy Dental. De grootte van
de porties in dit menu variëren per hondensoort, dus let goed op de verhoudingen op de
verpakking. Hier vind je de ingrediënten voor het voorgerecht, hoofdgerecht en dessert. 

Edgard & Cooper wensen jullie smakelijke feestdagen toe!
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