
SNUFFELPIZZA
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Strijk alle bovenste compartimentjes plat, leg dan de
snacks zichtbaar op de pizza. Geef het commando om
te zoeken, wijs naar de mat en laat de brokjes opeten.

Herhaal dit een paar keer.

STAP 1

Begin met één onderdeel van de verschillende
snuffelzones. Verstop de snacks net zichtbaar en laat
je dier zoeken, wijs naar de pizza en laat de brokjes

opeten. Herhaal ook dit een paar keer in de
verschillende bovenste snuffelzones. 

STAP 2

Verstop de snoepjes stelselmatig dieper en dieper,
zodat het moeilijker wordt.

Hou er rekening mee dat sommige compartimenten
maar langs één kant openen en je dier dus van

positie moet switchen om hier aan te kunnen. Dat is
een van de moeilijkheden van de snuffelpizza. 

Help, als het nodig is, door langs de juiste zijde te
gaan staan en aan te wijzen. Geef het commando

om te zoeken en laat de neus goed werken!

STAP 3

Indien je dier aan de fleece
begint te trekken, gaat

schudden of fel gaat
krabben, is dit een teken dat

je deze stappen te snel
doorlopen hebt. Zet een

stapje terug en maak het
makkelijker door

bijvoorbeeld aanwijzingen te
geven. 

Zorg ervoor dat je dier niet gefrustreerd geraakt.
Step by step, day by day is the way! 



Nadat alle “beleg” lukt kan je starten met de
voertjes onder de kaas en tomatensaus te doen. Ook

hier doe je ze eerst half onder (deels nog in het
zicht). Je kan stap voor stap de voertjes dieper

onder de kaas en saus doen.

STAP 4

De snuffelpizza kan gewassen worden op 40°c in
de wasmachine. Let wel op dat je geen
wasmiddel of wasverzachter gebruikt, die
kunnen je hond irriteren. Niet in de droogkast!

Bij de eerste 4 stappen laat je je hond toekijken
als je de snoepjes verstopt. Als dit zeer goed
gaat kan je om het moeilijker te maken voor je
hond, hem even uit het zicht zetten als je de
snoepjes verstopt.

Brokjes op = snuffelpizza wegleggen !

 Er bestaan ook nog andere snuffelspelletjes,
zoals de snuffelbal en snuffelburger. Deze kan
je ook vinden bij www.funimals.be 

TIPS

Deel je snuffelavonturen met Funimals
via Facebook en Instagram


