Hallo! Even voorstellen, wij zijn BugsforPets. Een oer-Nederlands familiebedrijf dat alles over
diervoeding op basis van insecten weet. Insecten zijn gezond, licht verteerbaar en bevatten veel
belangrijke voedingstoffen. Wist u dat insecten bijdragen aan de gezondheid van uw trouwe viervoeter.
Wij houden hier ons sinds 2013 mee bezig en inmiddels zijn wij het eerste bedrijf in Europa dat
hondenbrokken op basis van insecten uitbrengt. Daar zijn we trots op. Mensen gaan steeds bewuster
om met voeding. Met insecten, boordevol eiwitten en vetten, leveren wij een bijdrage aan de wereld van
morgen. Helpt u ook mee?
Veel mensen trekken een vies gezicht bij de gedachte aan het eten van insecten. Ze vinden beestjes als
spinnen maar vies. Maar wist je dat spinnen helemaal geen insecten zijn? Nee? Hier nog wat meer
interessante weetjes over insecten. Insecten zijn onmisbaar. Ze hebben allemaal hun eigen functie in de
natuur. Denk bijvoorbeeld maar eens aan bijen. De meeste planten kunnen zich zonder insecten die de
planten bestuiven niet voortplanten.
Er bestaan ruim een miljoen verschillende soorten insecten. Het is de meest succesvolle diersoort op
aarde. In verhouding leven er zo veel meer insecten dan mensen op aarde. Je zou kunnen zeggen dat
onze aarde een insectenplaneet is waarop ook mensen leven. En wist je dat insecten dezelfde
eigenschappen als vlees bevatten? Het is daarom een supergoede vleesvervanger.
Duurzaamheid
Duurzaamheid word steeds belangrijker, dat merken we in veel verschillende aspecten van het dagelijks
leven. We gaan steeds bewuster om met onze voeding , eiwitten en vetten uit duurzame bronnen
zullen terrein winnen. Als eerste in Europa brengt BugsforPets diervoeding op de markt op basis van
insecten. De Wereld voedselorganisatie (FAO) stimuleert en adviseert verwerking en gebruik van
insecten in menselijke en dierlijke voeding.
Wat maakt de BugsforPets brok duurzaam?
De BugsforPets word duurzaam door de toepassing van insecten in de brok. In de brok zit de Black
Soldier Fly larven verwerkt (BSF). De BSF is duurzaam omdat de levenscyclus van een BSF slechts 8 weken
is. Een vrouwelijke BSF kan binnen enkele dagen 400 tot 600 eitjes leggen na vier dagen komen de eitjes
uit nadat deze zijn uitgekomen zijn duurt het ongeveer tien dagen totdat de larven verwerkt kunnen

worden als voedingsingrediënt. De BSF is dan 25 maal in lichaamsgewicht toegenomen. Doordat insecten
koudbloedig zijn worden er minder afvalstoffen geproduceerd die moeten worden uitgescheiden dit
beperkt de milieu belasting. De insecten voeden zich met laagwaardige plantaardige producten en zetten
dit om in hoogwaardige eiwitten. Door deze snelle cyclus maakt de toepassing van het insect de brok
duurzaam.
BSF-Larven
Waar worden de BSF-larven gehouden
De insecten die gebruikt worden in Bugsforpets
hondenvoeding zijn geproduceerd in Nederland door
het bedrijf Protix. Protix is gespecialiseerd in de kweek
van insecten, waaronder de Hermetia Illucens. Protix
kweekt haar insecten op uitsluitend plantaardige
grondstoffen, het bedrijf is NVWA erkend en GMP+
gecertificeerd. Daarnaast heeft Protix diverse prijzen
gewonnen in binnen –en buitenland op het gebied van
duurzaamheid en innovatie
Het welzijn van de BSF
Een onderzoeksproject van Wageningen UR over insectenproductie in relatie tot dierenwelzijn. Uit dit
onderzoeksproject is gebleken dat insectenlarven in de natuur met grote getalen samenleven, dit biedt
hen betere bescherming tegen vijanden. Het is onwaarschijnlijk dat insecten pijn kunnen ervaren maar
dat is niet voor 100% uit te sluiten. Het afdoden van de insecten gebeurd daarom ook snel en efficiënt.
Voedingsstoffen van het insect
BSF is een insectensoort die bekend staat om haar uiterst voedzame samenstelling: hoog in essentiële
aminozuren en antimicrobiële vetzuren.
Het aminozuurprofiel
Het gunstige aminozuurprofiel van de larf zorgt ervoor dat de opneembaarheid erg hoog ligt (bijna 98%).
Een gunstig aminozuur profiel zorgt voor minder afvalstoffen wat de nier belasting verlaagt.
Eiwitten
Door de hoge verteerbaarheid van het insecten eiwit, resulteert in minder onverteerde eiwitten. Door de
afname van minder onverteerbare eiwitten in de dikke darm kunnen schadelijke bacteriën zich hier niet
mee voeden en dat betekent dus een gezondere darmflora.
Vetzuren
Naast aminozuren zijn de larven ook nog rijk aan onverzadigde vetzuren (oliezuur en Linolzuur) De
verzadigde vetzuren bestaan grotendeels uit middellange keten laurinezuur en palmitenezuur,
middellange keten vetzuren zijn licht verteerbaar en kunnen daardoor goed opgenomen worden door de
darmwand. Laurine zuur en Palmitinezuur hebben een antibacteriële werking en kan de groei van de
bacteriesoort wat de oorzaak is van urineweginfecties remmen.

Samenstelling van de BugsforPets hondenvoeding
Het product is zo samengesteld dat het een volledig diervoeder is en hiermee voldoet aan de behoeften
van een hond. Als richtlijn houden we de FEDIAF normen aan, welke opgesteld zijn door de Europese
brancheorganisatie van pet food producenten.
BugsforPets Pressed samenstelling:
Volledig geperst diervoer voor volwassen honden.
Graanvrij geformuleerd product op basis van insecten.
Samenstelling: Ontsloten aardappel, gedroogde
insecten (21%), erwtenzetmeel, erwteneiwit,
gedroogde zoete aardappel, lijnzaadolie, mineralen.
Toevoegingsmiddelen per kg: Nutritionele
toevoegingsmiddelen: Vitamine A (alfaretinylacetaat): 18000 IE, Vitamine D3 (cholecalciferol)
1800 IE, Vitamine E (all-rac alfa-tocoferylacetaat) 500
IE, Koper (Koper(II)sulfaat pentahydraat) 10mg, Koper
(Koper(II)chelaat van glycinehydraat) 5mg, Zink
(Zinksulfaat-monohydraat) 100mg, Zink (Zink chelaat
van glycinehydraat) 50mg, IJzer (IJzer(II)sulfaatmonohydraat) 70mg, IJzer (IJzer(II)chelaat van
glycinehydraat) 35mg, Mangaan (Mangaan(II)oxide)
50mg, Mangaan (Mangaanchelaat van glycinehydraat ) 25 mg, Jodium (calciumjodaat, watervrij ) 2,0 mg,
Selenium (Natriumseleniet) 0,1 mg. Technologische toevoegingsmiddelen: Lignosulfonaat 2000mg. Bevat
natuurlijke antioxidanten. Analytische bestanddelen: Ruw eiwit 21%, Ruw vet 8,0%, Ruwe Celstof 5,8%,
Ruwe As 7,0%, Calcium 1,4%, Fosfor 1,0%. Energiewaarde: 3035 kcal/kg
Wat is er speciaal aan BugsforPets Pressed?

BugsforPets Crunchy samenstelling:
Volledig geëxtrudeerde diervoer voor
volwassen honden. Graanvrij product op
basis van aardappel en insecten.
Samenstelling; Gedroogde insecten (26%),
gedroogde aardappel (17,5%),
aardappelzetmeel (17,5%), erwten (15%),
dierlijk vet, zoete aardappel (4%), gedroogde
johannesbrood, lijnzaad, mineralen, biergist,
zalmolie, inuline (bron van FOS), gedroogde
wortel (0,2%), brandnetel (0,2%), Echinacea
(0,2%), gedroogde tomaat (0,15%),
gedroogde appel (0,15%), gedroogde mango
(0,15%), gedroogde pruimen (0,15%),
gedroogde banaan (0,15%), tijm (0,15%),
basilicum (0,15%), spirulina (0,15%),
cranberry (0,1%), selderij(0,1%).
Toevoegingsmiddelen per kg: Nutritionele
toevoegingsmiddelen: Vitamine A 18000 IE, Vitamine D3: 1800 IE, Vitamine E 500 IE, Koper (Koper(II)
sulfaat pentahydraat) 10mg, Koper (Koper(II)chelaat van glycinehydraat) 5,0mg, Zink (Zinksulfaatmonohydraat) 100mg, Zink (Zink chelaat van glycinehydraat) 50mg, IJzer (IJzer(II)sulfaat-monohydraat)
70mg, IJzer (IJzer(II)chelaat van glycinehydraat) 35mg, Mangaan (Mangaan(II)oxide) 50mg, Jodium
(Calciumjodaat, watervrij) 2mg, Selenium (Natriumseleniet) 0,1mg. Sensoriële toevoegingsmiddelen:
Yucca Schidigera extract 200mg. Bevat natuurlijke antioxidanten. Analytische bestanddelen: Ruw eiwit:
22%, Ruw vet 14%, Ruwe celstof 5,5%, Ruwe as 6,5%, Calcium 1,4%, Fosfor 1.1%. Energiewaarde: 3350
kcal/kg Het
Wat is er speciaal aan BugsforPets Crunchy?

Vergeet de andere huisdieren die van nature graag een insectje versmaden niet!

