
MOPSHOND VAN ÉÉN
Toen Chabeli begon met hondentaartjes.nl ging zij ervan uit dat haar 
winkel alleen in het Gooi goed zou lopen. “Het tegendeel is waar. 
Mensen vanuit heel Nederland komen naar ons toegereden. Zij willen 
het allerbeste en mooiste voor hun hond.” Chabeli herinnert zich een 
vrouw uit Zandvoort die een feest gaf  voor haar mopshond die één 
jaar oud werd. “Het was zo’n groot feest dat zelfs ik er versteld van 
stond. De hele kroeg was versierd met roze ballonnen, hondencup-
cakes, taarten en zelfs goodybags. Tientallen honden en hun baasjes 
waren aanwezig. Té leuk toch?”  

AFLIKKEN                         
De bereiding van een hondentaart vergt gemiddeld zo’n anderhalf  uur 
á twee uur. Afhankelijk van de grootte van de taart is Chabeli dan nog 
zeker een uur druk met de versiering en afwerking. Meestal maakt ze 
een aantal taarten en cupcakes tegelijk. “Of  dat er nu één of  drie zijn: 
mijn keuken is hoe dan ook ontploft. Vaak word ik vergezeld door mi-
nimaal zes honden die zó dichtbij me liggen dat ik nauwelijks nog kan 
lopen. Het afl ikken en schoonmaken van de borden en het keukenge-
rei zien zij uiteraard als hun taak.”
De meeste baasjes kopen een taart ter ere van de verjaardag van hun 
hond. Maar ook Kerstmis en Dierendag zijn voor klanten goede mo-
menten om hun huisdier extra te verwennen. “Ik krijg daarnaast regel-
matig bestellingen van mensen die gaan trouwen. Zij een bruidstaart, 
de hond een hondentaart!”                                    
hondentaartjes.nl

WIN EEN HONDENTAART!
Wil jouw hond ook in aanmerking komen voor zo’n heerlijke 

hondentaart?  Schrijf dan een leuk of ontroerend verhaal 

over een geadopteerde hond, een hond die je een mooi 

tweede leven gaf of iets bijzonders waarmee je een hond 

geholpen hebt. Chabeli van den Bunt doet naast het bakken van honden-

taarten veel liefdadigheidswerk voor honden en runt hondenresort Le Woef 

in Eemnes. Zij vangt daar kansarme honden op en herplaatst ze om ze een 

fi jn leven bij een nieuwe baas te geven.  De winnaar mag een speciaal door 

Chabeli bereide hondentaart ophalen bij haar winkel in Eemnes. Honden-

taartjes.nl heeft een Facebookpagina waarop de baasjes foto’s plaatsen van 

hun hond, de taartjes en de verjaardag: facebook.com/hondentaartjes.
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TYPISCH GOOISCH

et een groot bot of  een pens 
als verwennerij is de doorsnee 
hond best tevreden. Maar 
een hond wil ook weleens wat 
feestelijk raffi nement in zijn 

leven. Chabeli van de Bunt, oprichtster van hon-
dentaartjes.nl, begrijpt dat. Zij maakt rijk gevulde 
taartjes en cupcakes die speciaal bedoeld zijn voor 
honden. Het idee ontstond toen zij tijdens een 
vakantie in San Francisco een banketbakkerij voor 
honden binnenstapte en daar haar ogen uitkeek. 
“Ik vroeg me af  waarom we zoiets geweldigs nog 
niet in Nederland hadden. Het sloot goed aan 
bij wat ik al deed. Ik hou erg van koken en maak 
altijd graag zelf  iets voor mijn honden. Het was 
voor mij een logische stap om een banketbakkerij 
voor hondentaartjes te beginnen.”    
Volgens Chabeli is het helemaal niet meer zo 
vreemd om een verjaardagsfeestje voor een hond 
te organiseren. “Veel hondenbaasjes doen het. Je 
zorgt voor een verjaardagstaart, cupcakes en koe-
ken en nodigt wat hondenvriendjes uit. Honden 
worden tegenwoordig vaak als een kind gezien en 
ook zo behandeld. Daar passen deze hondenlek-
kernijen goed bij.” Chabeli gebruikt uitsluitend 
biologische producten en geen conserverings-
middelen, kleurstoffen, suiker of  zout. Ook test 
ze alle recepten eerst op honden. “De ideale 
hondentaart bestaat uit vlees. Wij voegen daar 
nog groente en granen aan toe. De eigenaar van 
de hond vindt het daarbij belangrijk dat de taart 
zoveel mogelijk lijkt op een taart voor mensen.”      

SUSHI EN QUINOA                                                 

Chabeli verkoopt tal van variaties in haar winkel. 
Wat te denken van een hondentaart-sushi gevuld 
met gehakt en quinoa en versierd met hondensushi? 
Het welzijn van de hond verliest ze nooit het oog. 
De croco-cake heeft bijvoorbeeld niet alleen een 
gezonde vulling, maar is naast de standaardtopping 
afgewerkt met een dental krokodil. De hond kan 
daardoor na het eten van deze croco-cake, meteen 
zijn tanden de juiste ‘na-reiniging’ geven. Daar-
naast heeft ze een ruim assortiment mooi versierde 
cupcakes, zoals chocofruitcakes, carrotcupcakes 
met chocotopping of  vegetarische vanillecupcakes. 
Chabeli verzorgt ook taartjes, muffi ns en cupcakes 
voor een zogenaamde high doggy tea en honden-
proeverijtje. De cupcakes kosten gemiddeld € 2,40 
en de taarten variëren, afhankelijk van de grootte, 
van € 9,95 tot € 29,95 per stuk. 

M ‘HET AFLIKKEN 
VAN DE BORDEN 
ZIEN ZE ALS 
HUN TAAK’

WIN
ACTIE

hondentaartJK.indd   75 17-02-17   11:09


