


Κάνουμε τη
ζωή του 
κατοικιδίου σας 
πιο ευτυχισμένη, 
πιο υγιή και λίγο 
περισσότερο 
«οικολογική»





ΤΡΟΦΗ: φυσικά θρεπτικές συνταγές



ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ : ΗΘΙΚΑ 
ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΑ 
ΒΙΩΣΙΜΑ



Γιατί η τροφή της Beco 
είναι καλύτερη για το 
σκύλο σου;



ΦΥΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΓΕΥΜΑ ΚΡΕΑΤΟΣ

                                 www.becopets.com                                  

ΑΡΝΗΤΙΚΑ
• Φτιαγμένο από ράμφος, μπούτια, φτερούγες
• Τίποτα από αυτά δεν θα τρώγαμε ούτε εμείς οι ίδιοι
• Μαγειρεμένο στους 450 βαθμούς Κελσίου και πάνω
• Οι περισσότερες θρεπτικές αξίες μένουν εκτός 
• Συστατικά άγνωστης προέλευσης και μη ανιχνεύσιμα
 

ΘΕΤΙΚΑ
• Το φρέσκο κρέας είναι φυσική πηγή πρωτείνης 
και εύπεπτο
• Οι χαμηλές θερμοκρασίες μαγειρέματος 
εγκλωβίζουν στο μέγιστο τις θρεπτικές αξίες
• Κάθε μπουκιά είναι βιώσιμη
• Ανιχνεύσιμες πηγές συστατικών
• Περιλαμβάνει πρωταρχικούς μύες, οστά, 
εντόσθια και χόνδρους

Οι συνταγές μας περιέχουν μια και μοναδική πηγή πρωτεΐνης, κρέας ή 
ψάρι, τα οποία είναι πλήρως ανιχνεύσιμα και 100% φρέσκα.

100% ΦΡΕΣΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΛΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ

ΧΩΡΙΣ ΣΙΤΗΡΑ

ΜΑΓΕΙΡΕΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΝΤΕΛΕΙΑ

Τα σιτηρά μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα πέψης ή και αλλεργίες. 
Χρησιμοποιούμε θρεπτικά και εύπεπτα superfoods.

Μαγειρεύουμε όλες τις συνταγές μας στους 90 βαθμούς Κελσίου. H ποιότητα 
των συστατικών είναι κλειδωμένη μέσα στις νόστιμες κροκέτες μας.



   Η αποστολή μας είναι να 
χρησιμοποιούμε  το οικολογικό 
μας σήμα και το πρόγραμμα 
πιστοποίησης της αλιείας για 
να συνεισφέρουμε στην υγεία 
των ωκεανών του πλανήτη 
μας, αναγνωρίζοντας και 
επιβραβεύοντας τις βιώσιμες 
αλιευτικές πρακτικές

““
- MSC

Γιατί η τροφή 
της Beco είναι 
καλύτερη για το 
περιβάλλον;



ΥΓΙΕΙΝΑ. ΗΘΙΚΑ. 
ΒΙΩΣΙΜΑ

Γνωρίζουμε 
από πού 
προέρχεται…

“ “

                                 www.becopets.com                                  

Οι αγριόχοιροί μας, έχουν χαμηλό αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα, δεδομένου ότι ποτέ δεν 
εκτρέφονται, δεν είναι μηρυκαστικά και παράγουν πολύ λίγο μεθάνιο!

Υποστηρίζουμε ντόπιους κτηνοτρόφους και χρησιμοποιούμε συστατικά που παράγονται και μεγαλώνουν κοντά σε εμάς 
στην Αγγλία. Γνωρίζουμε την πηγή όλων των συστατικών μας.

Χρησιμοποιούμε κοτόπουλα ελευθέρας βοσκής από την ύπαιθρο της Αγγλίας, τα οποία περνούν τη μέρα τους 
τρέχοντας ελεύθερα και τρώγοντας σκουλίκια. Τα ευτυχισμένα κοτόπουλα έχουν το πιο θρεπτικό κρέας!

Γνωρίζουμε από που προέρχεται κάθε συστατικό στις συνταγές μας. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να εγγυηθούμε 
ποιότητα, φρεσκάδα και υπέυθυνη εκτροφή.

Τα ψάρια μας είναι βιώσιμα, ελεύθερης αλιείας από τον Βόρειο Αντλαντικό. Επιλέγοντας MSC πιστοποιημένη 
τροφή, βοηθάτε στην προστασία των ωκεανών μας!

Διαθέτουμε το 5% όλων των εσόδων μας στις τοπικές κοινωνίες, τα ζώα ή σε περιβαλλοντολογικούς σκοπούς.

ΑΓΡΙΟΧΟΙΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ

TΟΠΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΕΛΕΘΕΥΘΕΡΑΣ ΒΟΣΚΗΣ

100% ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΑ

MSC ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΒΑΚΑΛΑΟΣ & ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ

ΊΔΡΥΜΑ BECO PETS



40% Φρεσκομαγειρεμένος αγριόχοιρος, 10% λιπαρά πάπιας, Πατάτα, 
Αρακάς, Ρεβύθια, Πρωτεΐνη Πατάτας,  Πρωτεΐνη Μπιζελιού, Μαγιά Μπύρας, 
Τριφύλλι, Μεταλλικά στοιχεία, Βιταμίνες, Φρέσκα αυγά από κότες ελευθέρας 
βοσκής, Ραδίκι, Λάχανο, Ζωμός Λαχανικών, Κολοκύθα, Μπρόκολο, 
Μούρο, Χαμομήλι, Καρποί αγριοτριανταφυλλιάς, Γάλα γαϊδούρας, Ρίζα 
κολιτσίδας, Ρίζα τσουκνίδας, Βότανο Cleaver, Μάραθος, Μαργαρίτα, 
Γλυκάνισος, Σπόροι Φάβας, Έλαιο από σπόρους σταφυλιού, Σπιρουλίνα.

PC BFDB-

ΑΓΡΙΟΧΟΙΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ 



- Ο αγριόχοιρος παράγει το λιγότερο επιζήμιο μεθάνιο από τα ζώα που βόσκουν όπως τα 
πρόβατα και οι αγελάδες.
- Είναι ένα άπαχο πρωτεϊνικό κρέας, γεμάτο θρεπτικά συστατικά και χαμηλό σε χοληστερόλη
- Μια νέα μορφή πρωτεΐνης, γεμάτη Ω-3, η οποία βοηθάει στην υγεία της καρδιάς, στο δέρμα και 
στο λαμπερό τρίχωμα. 
- Προσθέτουμε προβιοτικά superfoods όπως η κολοκύθα και το μπρόκολο.
- Ο αγριόχοιρος είναι μια πλούσια πηγή ινών που βοηθούν στην πέψη, ενώ οι βιταμίνες 
προάγουν τη γενικότερη ευημερία του σκύλου.

BE WILD

EAT 11

Ακατέργαστη πρωτεΐνη

Ακατέργαστες ίνες 

Υγρασία

Ακατέργαστα έλαια και λίπη

Ακατέργαστη τέφρα

NFE

% 22

ποσοστό Αξία

% 3.5

% 45

% 14

% 8

% 7.5

2 kg

6 kg

12 kg

ΜΟΝΟ-ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΗ
ΠΗΓΗ ΚΡΕΑΤΟΣ 

ΧΑΜΗΛΗ ΣΕ
ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ

Flynn the 
Irsh Setter



PC BFDC-

50% Φρέσκο Κοτόπουλο Ελευθέρας βοσκής (Κοτόπουλο ελευθέρας 
βοσκής 40%, Λιπαρά Κοτόπουλου ελευθέρας βοσκής 10%), Πατάτα, 
Αρακάς, Ρεβύθια, Πρωτεΐνη Πατάτας, Πρωτεΐνη Μπιζελιού, Μαγιά Μπύρας, 
Τριφύλλι, Ζωμός Λαχανικών, Μεταλλικά στοιχεία, Βιταμίνες, Φρέσκα 
αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής, Ραδίκι, Λάχανο, Καρότο, Μπρόκολο, 
Μούρο, Χαμομήλι, Καρποί αγριοτριανταφυλλιάς, Γάλα γαϊδούρας, Ρίζα 
κολιτσίδας, Ρίζα τσουκνίδας, Βότανο Cleaver, Μάραθος, Μαργαρίτα, 
Γλυκάνισος, Σπόροι Φάβας, Έλαιο από σπόρους σταφυλιού, Σπιρουλίνα.

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΒΟΣΚΗ



EAT

-Τα κοτόπουλά μας είναι ελεύθερα να περιπλανιούνται σε εξωτερικούς χώρους όπως η φύση το 
επιβάλλει.
- Έχουν πρόσβαση σε πράσινους βοσκότοπους και στο φυσικό φως του ήλιου, σε φυσικές 
πηγές βιταμινών Α και D
- Eίναι πιστοποιημένα κοτόπουλα ελευθέρας βοσκής
-Το κρέας τους είναι πολύ πιο θρεπτικό από αυτά που «εκτρέφονται με σκοπό», ακόμα και από 
αυτά που τρώνε μόνο σιτηρά και ζουν το μισό χρόνο από τον προβλεπόμενο.
- Η συνταγή είναι πλούσια σε προβιοτικά superfoods όπως τα καρότα και το ραδίκι, που 
βοηθούν στην πέψη και υποστηρίζουν το  ανοσοποιητικό σύστημα του σκύλου.

BE FREE RANGE

13

% 22

% 3.5

% 45.5

% 15

% 8

% 7

50%
ΦΡΕΣΚΟ

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

2 kg

6 kg

12 kg

Ακατέργαστη πρωτεΐνη

Ακατέργαστες ίνες 

Υγρασία

Ακατέργαστα έλαια και λίπη

Ακατέργαστη τέφρα

NFE

ποσοστό Αξία

Jinty the
Jack Russell



PC BFDF-

40% Φρεσκομαγειρεμένος MSC πιστοποιημένος βακαλάος και μπακαλιάρος, 
Πατάτα, Αρακάς, Ρεβύθια, Πρωτεΐνη Πατάτας,  Πρωτεΐνη Μπιζελιού, Μαγιά 
Μπύρας, Τριφύλλι, Μεταλλικά    στοιχεία, Βιταμίνες,   Έλαιο   σολωμού, Φρέσκα    αυγά 
από κότες ελευθέρας βοσκής, Μπρόκολο, Λάχανο, Ζωμός Λαχανικών, Ραδίκι, 
Μύρτιλλο, Μούρο, Χαμομήλι, Καρποί αγριοτριανταφυλλιάς, Γάλα γαϊδούρας, 
Ρίζα κολιτσίδας, Ρίζα τσουκνίδας, Βότανο Cleaver, Μάραθος, Μαργαρίτα, 
Γλυκάνισος, Σπόροι Φάβας, Έλαιο από σπόρους σταφυλιού, Σπιρουλίνα.

MSC ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ
ΒΑΚΑΛΑΟΣ & ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ 



- Η εξάντληση των αλιευτικών αποθεμάτων αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα.
- H τροφή της Beco είναι η πρώτη ξηρά τροφή που είναι πιστοποιημένη από την ανεξάρτητη 
αρχή MSC - Marine Stewardship Council (MSC), ένα διεθνές φιλανθρωπικό ίδρυμα, η 
πιστοποίηση του οποίου βοηθά τους καταναλωτές να αναγνωρίζουν και να επιβραβεύουν τη 
βιώσιμη αλιεία. Συμβάλλουν έτσι στη δημιουργία μιας πιο βιώσιμης αγοράς θαλασσινών. 
Η ετικέτα MSC σε ένα ψάρι ή ένα προϊόν θαλασσινών σημαίνει ότι τα θαλασσινά προέρχονται 
από αλιεία άγριων αλιευμάτων με περιβαλλοντικά βιώσιμες αλιευτικές πρακτικές .
- Το λευκό ψάρι είναι πλούσιο σε Ω-3 & 6, εξασφαλίζοντας στο σκύλο σας ένα λαμπερό 
τρίχωμα.
- Το λάχανο είναι μία από τις πιο θρεπτικές τροφές στον πλανήτη, ενώ τα ρεβύθια είναι μια 
σπουδαία πηγή πρωτεϊνών και ινών, που βοηθούν στην οικοδόμηση των μυών και διατηρούν 
ένα υγιές πεπτικό σύστημα.

BE SUSTAINABLE

EAT 15

% 22

% 3.5

% 49

% 10

% 8

% 7.5

ΠΛΟΥΣΙΟ 
ΣΕ Ω-3, 

ΧΑΜΗΛΟ 
ΣΕ ΛΙΠΑΡΑ

2 kg

6 kg

12 kg

Ακατέργαστη πρωτεΐνη

Ακατέργαστες ίνες 

Υγρασία

Ακατέργαστα έλαια και λίπη

Ακατέργαστη τέφρα

NFE

ποσοστό Αξία

Rumour 
the Mini 

American 
Shepherd



PC BFDT-

52% Φρεσκομαγειρεμένη γαλοπούλα ελευθέρας βοσκής (περιλαμβάνει 
40% φρεσκομαγειρεμένη γαλοπούλα ελευθέρας βοσκής και 12% Λίπη 
γαλοπούλας ελευθέρας βοσκής), Πατάτα, Ρεβύθια, Αρακάς, Πρωτεΐνη 
Μπιζελιού, Πρωτεΐνη Πατάτας, Μαγιά Μπύρας, Τριφύλλι, Ζωμός Λαχανικών, 
Μεταλλικά στοιχεία, Βιταμίνες, Φρέσκα αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής, 
Έλαιο ψαριού, 1% κολοκύθα,0.5% Σπανάκι, Ραδίκι, Λάχανο, Βατόμουρο, 
Χαμομήλι, Καρποί αγριοτριανταφυλλιάς, Γάλα γαϊδουριού, Ρίζα κολιτσίδας, 
Ρίζα τσουκνίδας, Βότανο Cleaver, Μάραθος, Μαργαρίτα, Γλυκάνισος, Σπόροι 
Φάβας, Έλαιο από σπόρους σταφυλιού, Σπιρουλίνα. Γλυκοζαμίνη (180mg/
kg), Μεθυλοσουλφονυλομεθάνιο (180mg/kg), Θειϊκή Χονδροϊτίνη (125mg/kg).

ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΒΟΣΚΗΣ 



ΓΙΑ

ΚΟΥΤΑΒΙΑ

EAT 17

Η φρέσκια γαλοπούλα ελευθέρας βοσκής 
είναι ένα φυσικά άπαχο και εύπεπτο 
κρέας, που δίνει στο κουτάβι σας την 
πρωτεΐνη και τα καλά λιπαρά που 
χρειάζονται για να υποστηρίξουν μια υγιή 
ανάπτυξη. Έχουμε προσθέσει επίσης 
έξτρα γλυκοζαμίνη για την υποστήριξη 
των κόκκαλων και των συνδέσμων.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ 
ΤΗΝ  ΥΓΙΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

2 kg

ΣΥΝΤΑΓΗ 
ΥΨΗΛΗΣ 

ΠΡΩΤΕΪΝΗ



Πώς 
φτιάχνεται το 
φαγητό της 
Beco?



   Η τροφή της Beco δημιουργήθηκε 
χρησιμοποιώντας μια νέα τεχνολογία
και είναι διαφορετική από τις συμβατικές
μεθόδους παραγωγής τροφής στην αγορά 
αυτή τη στιγμή. Λόγω των υψηλών επιπέδων 
νερού και λίπους στις συμβατικές και χαμηλής 
ποιότητας τροφές κατοικιδίων, οι δικές μας 
μέθοδοι εξώθησης φρέσκου κρέατος δεν είναι 
εφικτές. Χρησιμοποιούμε μόνο φρέσκο κρέας, 
φρέσκα λαχανικά και βότανα για να παράγουμε 
την πρώτη τροφή για κατοικίδια, οικολογικής 
συνείδησης στον κόσμο!

• Τα συστατικά μας είναι ψιλοκομμένα και πολτοποιημένα, η υγρασία είναι διαχωρισμένη 
και το λίπος έχει απομακρυνθεί. Αυτό γίνεται πάντα σε λίγα τεμμάχια και σε χαμηλή 
θερμοκρασία.
• Μια μοναδική τεχνική ψυχρής εξάτμισης απομακρύνει όλο το υπολειπόμενο νερό. 
• Στη συνέχεια προσθέτουμε τα υπόλοιπα από τα γευστικά συστατικά μας όπως είναι τα 
λαχανικά, τα βότανα και οι υδατάνθρακες.
• Έπειτα η τροφή μας ζυμώνεται προσεκτικά με ατμό χρησιμοποιώντας την πρώτη θερμική 
διπλή κουζίνα, κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.
• Μετά από αυτό, οι κροκέτες μας σχηματίζονται και τοποθετούνται σε θάλαμο 
ξήρανσης χαμηλής θερμοκρασίας. Σε αυτό το στάδιο, προσθέτουμε τα λίπη και η τροφή 
συσκευάζεται!

ΦΡΕΣΚΟ ΚΡΕΑΣ 
ΠΡΙΝ ΤΗΝ 
ΕΞΩΘΗΣΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

EAT 19
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ΣΥΧΝΕΣ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ



ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΕΙΝΑΙ Η ΤΡΟΦΗ ΣΑΣ  ΧΩΡΙΣ ΣΙΤΗΡΑ (GRAIN FREE) ;

NAI

Μερικοί σκύλοι δεν μπορούν να χωνέψουν τελείως τροφές που περιέχουν σιτηρά όπως καλαμπόκι και 
σιτάρι. Aυτά τα σιτηρά μπορεί να προκαλέσουν φαγούρα στο δέρμα, ξηροδερμία, πόνους κατά την πέψη 
Επίσης αυτοί οι υδατάνθρακες έχουν περιορισμένη θρεπτική αξία, ενώ μια διατροφή χωρίς σιτηρά, πλούσια 
σε θρεπτικά συστατικά, βότανα και superfoods μπορεί να κάνει το σκύλο σας πιο υγιή με λαμπερό τρίχωμα.

Μια τροφή, η οποία περιέχει μία ή δύο πηγές πρωτεϊνών μπορεί να βοηθήσει στο να δώσει λύση αν ο 
σκύλος σας αναπτύξει κάποια αλλεργία. Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιείτε μια τροφή με πέντε πηγές 
πρωτεϊνών (γαλοπούλα, κοτόπουλο, πάπια, σολωμό και τόνο) και ο σκύλος σας αναπτύξει μια αλλεργία σε 
αυτή την τροφή, θα πρέπει να βρείτε μια τροφή που να μην περιέχει καμία από αυτές τις πηγές πρωτεΐνης, 
γιατί δεν θα ξέρετε ποια πηγή πρωτεΐνης το προκάλεσε. 
Αυτό θα είναι μια πραγματική δοκιμασία!
Αντίθετα, αν ταϊζετε το σκύλο σας μια τροφή μόνο με κοτόπουλο άρα αυτή είναι και η μόνη πηγή πρωτεΐνης 
και ο σκύλος σας εμφανίσει αλλεργία σε αυτή, τότε εύκολα θα βρείτε μια τροφή που να μην περιλαμβάνει 
κοτόπουλο.

ΝΑΙ – αποφασίσαμε να επενδύσουμε στο να βρούμε μια λύση για μια οικολογική συσκευασία. Η συσκευασία 
μας είναι πλήρως βιοδιασπώμενη, οπότε μπορείτε να είστε σίγουροι ότι δεν είναι μόνο η τροφή μας 
οικολογική.

Δεν χρησιμοποιούμε ποτέ γεύμα κρέατος ή ψαριού, γιατί είναι χαμηλού κόστους, επεξεργασμένo, σε μορφή 
σκόνης που χρησιμοποιείται συχνά στην παραγωγή τροφών για σκύλους. Πιστεύουμε ότι οι σκύλοι αξίζουν 
το καλύτερο, γι’ αυτό χρησιμοποιούμε μόνο φρεσκομαγειρεμένο κρέας ή ψάρι ανθρώπινης κατανάλωσης. 
Το φρεσκομαγειρεμένο κρέας ή ψάρι έχει καλύτερη γεύση, είναι πιο εύπεπτο για το σκύλο σας και μπορούμε 
να σας πούμε ακριβώς από που προέρχεται.

ΝΑΙ, αλλά προσθέτουμε λιπαρά πάπιας στην συνταγή του αγριόχοιρου και έλαιο σολωμού στη συνταγή 
ψαριού.

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ Η ΤΡΟΦΗ ΧΩΡΙΣ ΣΙΤΗΡΑ (GRAIΝ FREE) ;

ΕΙΝΑΙ Η ΤΡΟΦΗ ΣΑΣ ΜΟΝΟΠΡΩΤΕΪΝΙΚΗ;

ΓΙΑΤΙ Η ΜΟΝΟΠΡΩΤΕΪΝΙΚΗ ΤΡΟΦΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ;

ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ;

ΓΙΑΤΙ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΓΕΥΜΑ ΚΡΕΑΤΟΣ Ή ΨΑΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΦΡΕΣΚΟ ΚΡΕΑΣ;



ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Το προβιοτικό είναι μια ειδική φυτική ίνα που τρέφει ωφέλιμα τα καλά βακτήρια του λεπτού ή παχύ εντέρου 
του σκύλου σας. Ενώ τα προβιοτικά εισάγουν τα φιλικά βακτήρια στο έντερο, ταυτόχρονα δρουν σαν 
λίπασμα για τα καλά βακτήρια που ήδη υπάρχουν εκεί. Βοηθούν τα φιλικά βακτήρια να αναπτυχθούν, 
βελτιώνοντας την αναλογία καλών προς τα κακά βακτήρια.  Αυτή η συσχέτιση έχει αποδειχθεί ότι έχει μια 
απευθείας σχέση με τη συνολική υγεία και ευημερία του σκύλου σας  από το στομάχι του μέχρι τον εγκέφαλό 
του!

Κοτόπουλο= 363 Kcal/100g
Ψάρι = 333  Kcal/100g
Χοιρινό  = 353 Kcal/100g
Η ένδειξη Kcal που περιγράφεται ως Μεταβολίσιμη Ενέργεια είναι το θερμιδικό περιεχόμενο.

Ένα από τα ζώα ελευθέρας βοσκής είναι και ο αγριόχοιρος, ο οποίος παράγει το λιγότερο βλαβερό μεθάνιο 
από τα μυρηκαστικά ζώα που βοσκούν όπως είναι οι αγελάδες και τα πρόβατα, κάτι το οποίο κάνει την 
τροφή μας περισσότερο οικολογική.

Η τέφρα είναι από τους πιο παρεξηγημένους όρους στις τροφές κατοικιδίων. Aντίθετα με τις εικόνες που 
δημιουργεί, η τέφρα είναι απλά ένα μέτρο των μεταλλικών στοιχείων της τροφής. Όταν υπολογίζουμε το 
θερμιδικό περιεχόμενο της τροφής, αυτό αποτεφρώνεται και η ενέργεια που απελευθερώνεται μετριέται. 
Όλοι οι υδατάνθρακες, τα λιπαρά και η πρωτεΐνη καίγονται, αφήνοντας πίσω μόνο τα μεταλλικά στοιχεία. 
Αυτό είναι γνωστό ως «τέφρα» στον αναλυτικό πίνακα. Οι σκύλοι χρειάζονται μια μεγάλη ποικιλία από 
μεταλλικά στοιχεία για να παραμείνουν υγιείς και σε φόρμα, τα οποία χρειάζεται να είναι σε επαρκείς 
ποσότητες σε κάθε πλήρες γεύμα.

ΝΑΙ, η τροφή μας είναι μια πλήρης τροφή σκύλων για όλες τις φυλές και ηλικίες.

ΕΙΝΑΙ Η ΤΡΟΦΗ ΣΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΕΣ;

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΑ, ΟΠΩΣ ΤΟ ΛΑΧΑΝΟ ΚΑΙ Η ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΥΛΟΥΣ; 

ΠΟΙΟ EINAI TΟ ΘΕΡΜΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΜΑΣ;

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΓΡΙΟΧΟΙΡΟΣ ΠΙΟ ECO-FRIENDLY ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΡΕΑΤΟΣ;

ΓΙΑΤΙ Η ΤΡΟΦΗ ΣΑΣ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΕΦΡΑ;



Έχουμε επιλέξει να προχωρήσουμε με την ποιότητα του κρέατος και όχι με την ποσότητα. Οι περισσότερες 
τροφές που περιέχουν κρέας 80% χρησιμοποιούν γεύμα κρέατος, το οποίο είναι μια χαμηλής ποιότητας 
διπλά μαγειρεμένης σκόνης με πολύ περιορισμένη θρεπτική αξία καθώς είναι και φθηνότερο. Tο γεύμα 
από κρέας ετοιμάζεται σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες και περιέχει όλα τα μέρη των ζώων τα οποία δεν 
χρησιμοποιούνται στην ανθρώπινη κατανάλωση – νύχια, φτερά, ράμφη κλπ. Εμείς χρησιμοποιούμε μόνο 
κρέας ανθρώπινης κατανάλωσης, το οποίο μαγειρεύεται μόνο μία φορά στην διαδικασία εξώθησης. Το 
φρέσκο κρέας είναι καλύτερο για το σκύλο σας γιατί:

1) Είναι πιο φυσικό
2) Είναι πιο υγιές – Φρέσκα συστατικά που περιέχουν φυσικά υψηλά επίπεδα θρεπτικών ουσιών και 
αντιοξειδωτικών. Τα φρέσκα συστατικά έχουν χαμηλότερα επίπεδα υποδιέστερων προϊόντων.
3) Είναι πιο εύπεπτο – Το φρέσκο κρέας είναι αναμφισβήτητα πιο εύπεπτο (έως και 98%) όταν συγκρίνεται 
με έτοιμο γεύμα κρέατος. Αυτό σημαίνει ότι αποβάλλεται λιγότερη πρωτεΐνη.
4) Είναι πιο γευστικό – Το φρέσκο φαγητο και τα φρέσκα συστατικά είναι φυσικά πιο εύγευστα και ελκυστικά. 
Τα κατοικίδια προτιμούν τη γεύση όταν συνδυάζεται με μια φυσική διατροφή, η οποία υποστηρίζει την υγεία 
και την ανάπτυξή τους.
5) Έχει καλύτερη προέλευση – Γνωρίζουμε την ακριβή πηγή του φρέσκου κρέατος και έχουμε στενή σχέση 
με τους προμηθευτές μας. Αυτή η μικρή αλυσίδα εφοδιασμού εξασφαλίζει ότι τα συστατικά παραδίδονται 
φρέσκα κάθε μέρα, παράγοντας μια τροφή υψηλής ποιότητας.

Η τροφή μας είναι απίστευτη ανιχνεύσιμη. Κάθε συσκευασία έχει το δικό της μοναδικό αριθμό, το οποίο 
σημαίνει ότι μπορούμε να βρούμε από που προέρχονται όλα τα συστατικά μας, από την μεμονωμένη φάρμα 
μέχρι το ψαράδικο.

ΕΙΝΑΙ ΤΟ 40% ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΡΕΑΣ ΑΡΚΕΤΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΥΛΟ ΜΟΥ; ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΛΛΕΣ 
ΤΡΟΦΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΣΕ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΚΡΕΑΤΟΣ  ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΛΛΕΣ 80%.

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΧΕΙ Η ΤΡΟΦΗ ΤΗΣ BECO

Η υπεραλίευση και εξάντληση των παγκόσμιων αποθεμάτων ψαριών είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Μερικοί 
υποστηρίζουν ότι αν ο κόσμος συνεχίσει να καταναλώνει ψάρια με την τρέχουσα αυτή την ποσότητα, δεν 
θα υπάρχουν ελεύθερα ψάρια στη θάλασσα σε 40 χρόνια! Αυτός είναι και ο λόγος που χρησιμοποιούμε 
μόνο βιώσιμα αλιεύματα, πιστοποιημένα από το Marine Stewardship Council (MSC). Το Marine Stewardship 
Council (Msc) είναι μια ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική αρχή η οποία θέτει τις βάσεις για την βιώσιμη αλιεία. 
Τα αλιευτικά που επιθυμούν να αποδείξουν ότι έχουν καλή διαχείριση και ότι είναι βιώσιμα σε σύγκριση 
με το επιστημονικό πρότυπο MSC, αξιολογούνται από μια ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων. Τα 
προϊόντα θαλασσινών μπορούν να εμφανίσουν το μπλε οικολογικό σήμα MSC μόνο αν προέρχονται από τα 
πιστοποιημένα MSC αλιευτικά που τηρούν τις προδιαγραφές.

Η αποστολή του Marine Stewardship Council (MSC) είναι να χρησιμοποιήσει το οικολογικό σήμα της και 
το πρόγραμμα πιστοποίησης αλιευτικών για να συμβάλλει στην υγεία των ωκεανών του πλανήτη μας 
αναγνωρίζοντας και επιβραβεύοντας τις βιώσιμες αλιευτικές πρακτικές. Είναι σημαντκό να επηρεάζουν τη 
γνώμη του κόσμου όταν αγοράζουν θαλασσινά και να δουλεύουν με συνεργάτες για να μεταμορφώσουν την 
αγορά αλιείας σε βιώσιμη βάση.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ MSC - MARINE STEWARDSHIP COUNCIL (MSC) ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΜΟΝΟ MSC ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ;

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
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