PRESS EN YT

HUNDEFODER-SPECIALIST LANCERER
NYT ALLERGIVENLIGT HUNDEFODER
Foderspecialisten Gilpa har netop udviklet og lanceret et nyt og allergivenligt hundefoder med afsæt i
de ønsker og tilbagemeldinger, virksomheden har fået fra kunderne gennem de sidste fire år. Det nye
kornfrie kvalitetsfoder – First Buddy – har været tre år undervejs, men er nu endeligt i handlen.
Foderspecialisten Gilpa, der sælger hunde- og kattemad
i hele Danmark, blev stiftet tilbage i 1999 af et hunde- og
jagtinteresseret ægtepar, der i 2012 trak sig tilbage fra
arbejdsmarkedet og gav stafetten videre til den ligeledes
hunde- og jagtinteresserede Erik Aalund og hans kone.
– Grundlæggende er det den samme virksomhed, men
vi har selvfølgelig justeret på sortimentet og suppleret med
flere fodermærker. Og så har vi opgraderet webshoppen
Gilpa.dk, hvorfra vi sælger foder til vores kunder over hele
landet. Vi er dog primært grossist og sælger til opdrættere,
pensioner, butikker, politiet, toldvæsnet mv., fortæller Erik
Aalund, der dog længe har leget med tanken om at udvikle
sit eget kvalitetsfoder.
– Siden vi overtog virksomheden, har vi igen og igen
fået forespørgsler på et kornfrit kvalitetshundefoder. Det
manglede, og det gav os lyst til selv at udvikle et foder.
Mange hunde er allergiske, så udover at vi gerne vil give
vores kunder det, de efterspørger, så troede – og tror – vi
på, at der er et marked for en fodertype sammensat af allergivenlige ingredienser med kød som primær råvare i
stedet for korn, fortæller Erik Aalund, der har brugt tre år
på at overveje, hvilken type hundefoder han ønskede at
udvikle.
Den tid er blandt andet blevet brugt på at samle erfaringer og kigge nærmere på, hvilke problemer kunderne
ofte kommer med – og hvad der typisk løser dem. Med
den viden i baggagen tog han i efteråret 2014 kontakt til en
tysk/belgisk foderfabrik, som er blandt Europas største og
bedste til at lave tørfoder, og efter godt et års dialog med
fabrikkens laboranter stod Erik Aalund endelig med den
første foderpille i hånden.

Aalund, hvis egne fire hunde også har taget rigtigt godt
imod det nye foder.
Testen fungerede på den måde, at ejerne ud fra et
skema skulle observere deres hunde over en længere periode. Alle hunde i testen fik 3-4 sække foder.
– Tilbagemeldingerne, vi har fået, går på hunde med
væsentligt pænere pels, hunde, der ikke længere klør
sig, kræsne hunde, der nu spiser deres foder med det
samme, om velfungerende maver, formindskede mængder
af afføring osv. Så jeg er super-stolt over og tilfreds med
testresultatet og vores nye foder, fastslår Erik Aalund, der
samtidig kan glæde sig over, at det nye produkt er kommet
godt fra start:
– Vi sælger First Buddy hver dag, men vi er selvfølgelig
stadig i en opstartsfase og i gang med at opbygge et forhandlernetværk. Det tager tid at flytte hundeejere over på
en ny fodertype, men med de fine testresultater i bagagen er jeg sikker på, at det nok skal lykkes, vurderer Erik
Aalund, der har opkaldt foderet ’First Buddy’ efter hans
ældste jagthund, der i dag er ni år gammel.

Testresultater imponerer
– Vi fik indledningsvist produceret fire ton foder, som vi
så testede på 50 hunde – fordelt på 28 hunderacer. Og
selvom jeg selvfølgelig havde forventet, at foderet fungerede, så blev jeg alligevel positivt overrasket over, hvor
godt både hunde og ejere tog imod det, beretter Erik
Om Gilpa og First Buddy
Gilpa er specialister inden for hunde- og kattemad og importerer og forhandler hunde- og kattemad af høj kvalitet til en fornuftig pris – fra flere af markedets erfarne producenter. Virksomheden har et bredt og nøje udvalgt sortiment til alle typer af hunde og katte – og til alle typer af ejere, både privat
og engros. Gilpa står bag det nye kornfrie og allergivenlige hundefoder First Buddy, der er udviklet på baggrund af forespørgsler fra hundeejere, der
oplevede problemer som dårlig mave, dårlig pels og kløe hos deres hunde. Foderet er allergivenligt og skånsomt for hundens mave, og vores tests viser
en positiv effekt på hundens pels og velvære.

