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Honden- en kattenvoermerk Edgard & Cooper
lanceert 100% plantaardige hondenbrokken

Rotterdam, 5 oktober 2021 – Diervoedingmerk Edgard & Cooper lanceert 100%
plantaardige voeding voor honden in twee varianten. De brokken bevatten alleen
plantaardige ingrediënten en zijn vleesvrij. Honden functioneren namelijk ontzettend
goed op een plantaardig dieet of op een combinatie van plantaardig en vleesrecepten.
De nieuwe variant hondenvoeding zorgt bovendien voor 43% minder CO2 uitstoot ten
opzichte van de vleesbrokken. De plantaardige brokken van Edgard & Cooper zijn
verkrijgbaar in de smaken; ‘Wortel en Courgette’ en ‘Rode biet en Pompoen’.
Alle benodigde voedingsstoffen
Maar weinig mensen weten dat honden zich ontwikkeld hebben tot omnivoren. Dit betekent dat
honden van een heel flexibel eetpatroon kunnen genieten, bestaande uit vlees – en
vegetarische maaltijden. Natuurlijk hebben honden, net zoals mensen, wel behoefte aan
specifieke voedingsstoffen om zich goed te voelen en gezond te blijven. Voedingsstoffen die
ook perfect van plantaardige voeding kunnen komen. Daar is niet perse vlees voor nodig! Zo
leveren erwten, aardappelen en rijst de nodige eiwitten en aminozuren, zorgen de verse
groenten voor makkelijk verteerbare koolhydraten en energie en geeft het aanwezige fruit in de
brokken (appel-peer-blauwe bessen-vlierbloesem), de nodige vitaminen. Een hond kan dus
100% vegetarisch eten, maar de plantaardige brokken zijn ook goed te combineren met de
favoriete vleesrecepten van de viervoeter.
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Klimaatverandering is actueler dan ooit. En ja, ook onze huisdieren hebben een impact op het
milieu. De productie van voeding voor onze huisdieren is wereldwijd verantwoordelijk voor 106
miljoen ton CO2 uitstoot per jaar*. De plantaardige brokken van Edgard & Cooper produceren
43% minder CO2 dan deze met vlees**. Of je de plantaardige brokken mengt met hun favoriete
vleesrecepten, kiest voor enkele veggie maaltijden per week of 100% plantaardig gaat, je hond
zet met elke portie een poot in de richting van een beter milieu. 
Ook in de verpakking kiest Edgard & Cooper resoluut voor de meest milieuvriendelijke aanpak.
Het is het eerste Europese merk waarvan de verpakking is gemaakt van recyclebare papieren
zakken. Hiermee spaarden Edgard & Cooper tot nu toe al meer dan 9.929.502 plastic zakken
uit. Tegen 2025 wil het bedrijf volledig CO2 neutraal zijn. Een ambitieus plan onder de naam
‘ZERO PAWPRINT 2025 PLAN’.

*bron; https://www.ed.ac.uk/news/2020/area-twice-size-of-uk-needed-to-feed-worlds-pets

**bron:https://cdn.shopify.com/s/files/1/1070/7934/files/Edgard_Cooper_ImpactReport2020.pdf

?v=1626439230
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