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BOTTENBOUILLON MAKEN 

 
Bottenbouillon is, zoals de naam al doet vermoeden, een bouillon getrokken van botten. Door 
de botten langdurig te laten trekken ontstaat er een substantie die heilzaam is voor de 
darmen, de gewrichten en het immuunsysteem.  
   
Botten: zeer rijk aan calcium en fosfor. Ook zit er redelijk veel magnesium, kalium, zwavel en 
silicium in. 

Merg: bevat veel vitamine A, vitamine K2, omega 3 & 6 vetzuren. Ook zit er veel van de 
mineralen ijzer, selenium, zink, boron en mangaan in. In het merg van rund en lam zit ook 
nog wat CLA. 

Bindweefsel: hierin zit veel glucosamine en chondroïtine. Deze stoffen zitten meestal in 
supplementen tegen reuma en gewrichtspijn. Het zijn bouwstoffen voor opgroeiende pups, 
honden die actief sporten of anderzijds hun gewrichten veel belasten, of voor oudere 
honden met artrose. 

 
Ingrediënten 

o Ca. 2 kg biologische botten. Botten waar je een succesvolle bouillon van kunt maken 
zijn bijvoorbeeld de staart, kniestukken, kippenpoten of eendenvoetjes. Over het 
algemeen trek je uit gewrichten de meeste heilzame stoffen 

o Water 
o Biologische, ongefilterde appelazijn 

 

Werkwijze  
Het allermakkelijkst is om de bouillon in een slowcooker te maken. Je hebt er dan echt geen 
omkijken naar. Je kunt er ook voor kiezen om het in een pan aan de kook te brengen, en de 
pan dan in de oven op 70/80 graden te zetten, óf door het in de snelkookpan te maken.  
 
Hoe langer de bouillon kan trekken, hoe meer je uit de botten zult halen en hoe dikker hij 
wordt. Over het algemeen is een goede bottenbouillon zo dik als een geleipudding die je op 
zijn kop kunt houden. Om dit te bereiken moeten de botten echt een aantal uur trekken. In 
de slowcooker heb ik het gemiddeld 30 uur aan staan, verdeeld over 2 dagen. ’s Nachts zet ik 
hem dan uit en zet hem de volgende morgen weer aan.  
In een snelkookpan ben je met een uur of 6 klaar, in een gewone pan moet het ook een 
behoorlijk aantal uur trekken.  
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Stap 1: 
Doe je botten in de pan die je gaat gebruiken en vul de pan met water tot alle botten nét 
onder water staan. Voeg hier +- 50 ml appelazijn aan toe. Appelazijn zorgt ervoor dat je de 
mineralen makkelijker uit de botten trekt.  
 
Stap 2: 
Breng het water kort aan de kook. Belangrijk is dat je de bouillon niet door laat koken, maar 
daarna rustig laat trekken op laag vuur, met pan en al in de oven op 70/80 graden of op de 
laagste stand in de slowcooker.  
Laat de botten 24 tot 36 uur treken 
 
Stap 3: 
Verwijder de botten. Je kunt ze eventueel gebruiken om opnieuw een bouillon van te 
trekken. Heb je eendenvoetjes gebruikt? Die kun je malen in de blender, er ontstaat dan een 
mousse die je als extraatje over het eten kunt geven nadat je het op hebt laten stijven in de 
vriezer/koelkast.  
Stap 4: 
Laat de bouillon rustig opstijven in de koelkast voor ongeveer 24 uur. Als het goed is heb je 
daarna een geleiachtige subtstantie waar nog een laagje vet op zit.  
Dit vet is niet zo gezond en biedt geen voedingswaarde. Schraap dit daarom met een lepel 
van de bouillon en gooi het weg. (Sommige mensen koken hun eten in dit vet, maar verhit 
dierlijk vet is niet zo gezond) 
 
Je kunt de bouillon ongeveer een week bewaren in de koelkast. Wat je niet binnen een week 
gebruikt kun je in porties in de vriezer bewaren.  
Laat het opstijven in een ovenschaal en snijd het daarna in bijvoorbeeld blokken.  
Of verwarm de bouillon  heel lichtjes tot het weer vloeibaar is.  Daarna kun je het in 
bijvoorbeeld cupcakevormpjes of ijsblokjesvormen gieten en in porties invriezen. 
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Veelgestelde vragen 
 
Hoeveel bottenbouillon kan ik geven? 
Kleine hond en kat: 1 eetlepel per dag 
Middelgrote hond: ¼ koffiekopje per dag 
Grote hond: ½ koffiekopje per dag 
Heel grote hond: 1-2 koffiekopjes per dag 
 
Hoe vaak geef ik bottenbouillon? 
Tenzij anders geadviseerd door therapeut of dierenarts, om de 1 a 2 dagen.  
 
Wat als mijn bouillon geen gelei wordt? 

o Heb je (voldoende) appelazijn gebruikt? 
o Heb je het voldoende lang de tijd gegeven om op te laten stijven? (sommige 

bouillons hebben daar 48 uur voor nodig, als het na 48 uur nog niet opgesteven is, is 
hij inderdaad niet zo goed gelukt…) 

o Heb je de botten gebruikt die meestal succes geven, zoals in het begin omschreven? 
 
 
 
 

 
 
 


