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Det vanligaste sättet att belöna våra hundar är att ge vovven 
godis. Och visst blir man lite nyfiken på vad hundarna egentli-
gen får och vad de gillar? Och tvåbeningarna, vad vill vi ha för 
godis när vi ”belönar” oss själva? Såhär i jultider äter kanske 
både vi och våra hundar lite extra gott godis. Men snabbfrågor-
na ställdes i somras på Sveriges Hundungdom Riksläger och 
på Ungdoms SM i Piteå.

Jonna Persson 23 år med Ester som 
är blandras mellan cocker-pudel 2 år.

”Ester gillar godis med bacon eller 
leversmak bäst, Jag gillar sura godisar 
och choklad bäst.”

Lisa Sandström 31 år med australi-
an shepherd Jabber som är 4,5 år.

”Jabber är tokig i stekt fisk, gärna 
sån som vi har fiskat själva. Jag gillar 
ostkrokar - alltså ostbågar för sörlän-
ningar.”

Lovisa Andersson 25 år med Trolla 
blandras 9 år och Molly 5 år border 
collie.

” Trolla är förtjust i blodpudding, den 
ska inte vara stekt och den ska vara kall. 
Molly är gourmet och vill helst ha lax 
och brieost. Jag äter helst chips och 
gärna linschips sour creme; de är så go-
da!”

Elin Johansson 16 år med Nova, en 
blandras mellan lhasa apso och pa-
pillon 4 år och Rebecka Gadle 15 år 
med Ozzy en berger des pyrénées à 
poil long på 7 år och Baloo en berger 
des pyrénées à face race på 3 år. 

Elin:
”Nova gillar något köttigt, som Orien, 

det är frystorkat godis. Själv gillar jag 
Bubs, det är skumaktigt godis med 
smak av banan och kola.”

Rebecka:
”Ozzy gillar torkad lever, men det ska 

vara den som mormor gör själv. Baloo 
äter allt och gillar allt. Jag gillar Bubs 
och godis med lakritssmak.”

Lovisa Rydbom 15 år med Roxy 3 år 
som är en portugisisk vatten hund.

”Roxy gillar Mamma Scans köttbul-
lar, det är nog för att de luktar äckligast 
så därför är de nog godast enligt hen-
ne. Jag däremot gillar godis som är surt 
och mjukt.”

Jennie Nilsson med Sini, shetland 
sheepdog som är 2 år.

”Sini gillar Four Friends ett naturgo-
dis, helst med hjortsmak. Jag gillar chips 
och choklad.”

Emilia Öberg 25 år med border col-
lie Emenems Bess som är 2 år.

”Bess gillar älgkött och helst då rå 
köttfärs. Jag kan nog beskriva mig som 
fruktoman och äter allra helst mango.”

Max Wiklund 22 år med blandras 
Rufs som är 10 år.

”Rufs tycker om köttbullar, såna där 
färdigköpta. Jag gillar godis som är 
surt.”

Ella Nordvall 15 år med mopsen Maj-
san som är 5 år.

”Majsan gillar nästan allt, men kan-
ske mest köttbullar. Jag tycker nog 
mest om lakritsnappar.”

Kristin Vikberg Nilsson 19 år har tre 
hundar: border collien Acke (som in-
te är med på bilden) och Ida bland-
ras mellan shi-tzu-yorkshireterrier 
samt labradoren Kate 8 år.

”Alla tre gillar det mesta, men kan-
ske korv och köttbullar är bäst. Om jag 
får välja för egen del - blir det ljus eller 
möjligtvis vit choklad.”
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Frågan är: 
Vilket godis gillar din hund 
och vilket godis gillar du bäst?


