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‘Gezond voor alle paarden’
Pavo SpeediBeet is een ruwvoer, gemaakt van ontsuikerde en melassevrije bietenpulp vlokken. Het bevat
geen enkele toevoeging en ondersteunt een gezonde darmwerking. Claudia Spanjaard, verantwoordelijke
voor media en verpakkingen, en Heleen van Pol, verantwoordelijke voor retail en events, vertegenwoordigen
het product namens Pavo.
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Wat is er zo speciaal aan Pavo SpeediBeet ten opzichte van andere soorten
bietenpulp?
Claudia Spanjaard (links): De meeste
bietenpulpproducten moeten uren staan
weken voor je het aan de paarden kunt
voeren. Mensen worden angstig of het wel
lang genoeg gestaan heeft, in verband met
het sterk zwellende effect. SpeediBeet van
Pavo is daarentegen makkelijk in gebruik.
De vlokken zijn na slechts tien minuten
weken in warm of koud water al klaar om
gevoerd te worden. Ze ondersteunen de
darmwerking en zijn zodoende erg gezond.
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Voor welke paarden is het geschikt?
SpeediBeet valt onder de categorie ruwvoer en is geschikt voor alle paarden. Het
product is gezond voor de darmflora en kan
als aanvulling en als dagelijkse voeding
worden gebruikt. Doordat het een heel laag
suiker/zetmeelgehalte heeft, is het goed te
gebruiken voor paarden die gevoelig zijn
voor suikers. Ook voor oudere paarden die
niet meer goed op het ruwvoer kunnen
kauwen, is het een mooie aanvulling.
Wat hebben jullie gedaan om stemmen
te werven voor de Horses Product van
het Jaar-verkiezing?
Best veel. We hebben onze nominatie in
de verkiezing vermeld in onze nieuwsbrief
en het verspreid onder onze eigen mensen en via social media. We hebben zelfs
kaartjes, onder meer voor de muziektheatershow Faderpaard, verloot onder de
stemmers.

Tweede plaats: Kwartier slowfeeder

Paarden die over onbeperkt hooi beschikken, kunnen daar te dik van worden of ingewandproblemen krijgen. Bovendien wordt er vaak voer verspild. Vandaar dat Kwartier
slowfeeders een rooster heeft ontwikkeld dat is geïntegreerd in de voerbak. Het rooster
bestaat uit staalkabels die door de schakels van een ketting zijn gevlochten. Daarnaast
is de spanning op de kettingen instelbaar.

Derde plaats: Pavo Care4Life

Een gezond paard is de basis voor alles. Daarom ontwikkelde Pavo een product
speciaal ter ondersteuning van de gezondheid van paarden. Pavo Care4Life is een
structuurrijke blend vol gezonde voedingsstoffen. Pavo Care4Life bevat veel vezels,
pré- en probiotica, collageen, elf verschillende kruiden én vitaminen en mineralen.
Care4Life heeft een laag suiker/zetmeelgehalte en is granen- en melassevrij.

Hadden jullie verwacht kans te maken
om categoriewinnaar te worden?
We hebben het gehoopt! We hebben een
innovatief en gezond product waar we dan
ook achter staan. De Nederlandse paardenwereld moet er nog wel kennis mee maken; het is slechts een aantal maanden op
de markt, dus dat was nog even spannend.
Wat betekent deze prijs voor jullie?
Natuurlijk zijn we er heel erg blij mee. We
hopen het product goed op de kaart te
kunnen zetten. Erkenning is belangrijk voor
zo’n jong product. We hopen volgend jaar
weer genomineerd te worden, wie weet
met een nieuw product. We vonden het
ook erg leuk dat er dit jaar ook een verkiezing was voor ruitersportzaken. De verkiezing wordt zo steeds groter.

