PETFOOD
UITGEBALANCEERDE PREMIXEN

TWILMIJ – DE BETROUWBARE PARTNER VOOR DE PETFOODBRANCHE

H

oogwaardige voeding is belangrijk voor een goede

om hun gunstige werking op nutriënten-benutting

gezondheid, vitaliteit en lange levensduur van

en diergezondheid te waarborgen. In samenwerking

gezelschapsdieren. De petfoodbranche wordt

met de klant wordt de premix ontwikkeld die optimaal

voortdurend uitgedaagd om veilige en stabiele producten

is afgestemd op de behoeften van het dier en de

te ontwikkelen. Grondstoffen voor petfood worden

toepasbaarheid in de fabriek.

zorgvuldig geselecteerd en gemengd om de voeding
optimaal af te stemmen op de behoeften van het dier.

Kennis van premixen

Naast eiwit, vet, koolhydraten en vezels hebben dieren

Voor de ontwikkeling van een goede premix is kennis van

ook micronutriënten nodig zoals vitaminen, mineralen en

grondstoffen en mogelijke interacties tussen componenten

sporenelementen. Deze additieven worden meestal in de

van belang. Ook de nutritionele behoefte per diercategorie

vorm van een premix in het voer gemengd. Het formuleren

speelt een belangrijke rol.

en produceren van een goede premix is vakwerk.

De nutritionele afdeling van Twilmij beschikt over
een uitstekend kennisnetwerk met universiteiten,

Partner voor de petfoodbranche

onderzoeksinstituten, consultants en leveranciers.

Al meer dan 50 jaar ontwikkelt en produceert Twilmij

Ook kennis van de diervoederwetgeving en Europese

premixen voor natte voeders, droge voeders en snacks.

regelgeving is altijd up-to-date. Dit stelt Twilmij in staat

Daarnaast omvat het assortiment melkvervangers voor

om kennis slagvaardig toe te passen in het productontwerp

puppy’s en kittens.

en in de beoordeling van grondstoffen, premixen en

De samenstelling van de premix luistert nauw; de

eindproducten.

verschillende componenten moeten in de juiste
verhouding en dosering in het eindvoer terecht komen

Veilige grondstoffen

Waarom Twilmij?

Om veilige premixen te kunnen produceren is de herkomst

•

Compleet assortiment;

van grondstoffen van wezenlijk belang. Twilmij koopt

•

Unieke ingangscontrole middels NIRS;

daarom uitsluitend grondstoffen van West-Europese

•

Volledige Tracking & Tracing;

kwaliteit en controleert deze kwaliteit continu. Door middel

•

Veilige grondstoffen;

van Near-infrared spectroscopy (NIRS) stelt Twilmij de

•

Modernste premixfabriek.

identiteit van alle binnenkomende grondstoffen vast.
Contact
Ultra moderne fabriek

Bij Twilmij staat de klant centraal. Klanten kunnen

In de moderne, verslepingsarme fabriek worden de

rekenen op snelle beantwoording van vragen. De

grondstoffen nauwkeurig afgewogen en verwerkt tot een

petfoodspecialisten van Twilmij adviseren u graag over de

homogene premix. De dosering en menging is vrijwel

beste premixsamenstelling.

volledig geautomatiseerd en beveiligd tegen onder- en

Wilt u weten wat Twilmij voor uw onderneming kan

overdosering. De RVS Nauta mengers garanderen een

betekenen? Neem dan contact met ons op en maak een

homogene en niet ‘gestreste’ premix. Door de hoge mate

afspraak met één van de petfoodspecialisten.

van automatisering binnen Twilmij is ‘Tracking & Tracing’
maximaal doorgevoerd.
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