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Brogaarden Easy Bites
- Koncentrerat vitamin- och mineralgodis till hästar och
ponnyer med lakritssmak

Brogaarden Easy Bites är ett vitamin- och mineralgodis som täcker hästens behov 
av vitaminer och mineraler. Det passar till de flesta typer av hästar och ponnyer, 
som bara behöver utfodras med en liten mängd kraftfoder eller bara behöver kom-
plettera hö, hösilage eller gräs med ett mineraltillskott.

Brogaarden Easy Bites har en god smak av lakrits från fänkål och lakritsrot, vilket 
även gör den lämplig för de kräsna hästarna och ponnyerna. De noggrant utvalda 
ingredienserna bidrar till en mycket låg socker- och stärkelsehalt, vilket gör den 
särskilt lämplig för hästar som inte tål stora mängder socker och stärkelse. 

Dessutom är Brogaarden Easy Bites sammansatt för att bidra till ökad allmän hälsa och välbefinnande genom 
olika bra källor till fiber samt högkvalitativa källor till vitaminer och mineraler. Fänkål kan nämnas för sitt 
höga innehåll av viktiga antioxidanter och mineraler, men fänkål har även en positiv effekt på matsmältnin-
gen. Brogaarden Easy Bites är därför en bra bas för optimalt välbefinnande hos din häst.

Brogaarden Easy Bites rekommenderas till vuxna hästar i underhåll eller lätt träning, men det kan även med 
fördel användas till hästar i träning som får en reducerad mängd kraftfoder och därför behöver ett extra 
tillskott av vitaminer och mineraler för att täcka deras dagliga behov.
Har din häst särskilda behov eller tränas hårt så kan Brogaardens foderrådgivning kontaktas för ytterligare 
hjälp.

Brogaarden Easy Bites är även bra för kräsna hästar, som normalt sett inte vill äta vitaminer och mineraler, då 
den goda smaken av lakrits kamouflerar mineralsmaken bra. 

*50% organiska form
De angivna mineralvärdena är samlade värden i produkten, härunder både tillsatta mineraler och naturligt 
förekommande mineraler från ingredienserna, såsom fibrer, örter m.m.

Sammansättning:
Kalcium-natriumfosfat 
Vetekli
Grönfibrer 
Äppelfiber 

Magnesiumoxid-natriumklorid 
Fänkål
Kalciumkarbonat
Melass

Lakritsrot
Salvia 
Natriumsulfat

Analytiska ingredienser:
Smältbar energi      5,2 MJ/kg
                          0,4 FE/kg
Omsättbar Energi             4,3 MJ/kg
Råprotein                             10 %
Smältbart råprotein 83 g/kg
Råfett                                   3,5 %
Råaska                                  48 %
Växttråd                                 3,9 %
Stärkelse                              1,6 %
Socker 2,2 %
Kalcium                                7,5 %

Fosfor                                   4 %
Magnesium                         4,5 %
Natrium                            3,5 %
Klorid                            1 %
Kalium                                 1 %
Koppar                         1300 mg/kg
Kobolt 1,5 mg/kg
Järn                            2500 mg/kg
Mangan                    3000 mg/kg
Selen                            17 mg/kg
Zink                            4500 mg/kg

Iod 32 mg/kg
Vitamin A              300.000 IE/kg
Vitamin D3                30.000 IE/kg
Vitamin E                 8000 mg/kg
Vitamin B1 1200 mg/kg
Vitamin B2 900 mg/kg
Vitamin B6 600 mg/kg
Vitamin B12 5 mg/kg
Biotin                     50 mg/kg
Folinsyra 300 mg/kg
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UTFODRINGSVÄGLEDNING
Den rekommenderade mängden Brogaarden Easy Bites bör följas, eftersom den förser hästen med nödvän-
diga vitaminer och mineraler. Brogaarden Easy Bites ska användas tillsammans med ett hö/ hösilage av hög 
kvalité där den dagliga mängden motsvarar 1,75-2 kg hö/hösilage per 100 kg kroppsvikt, gärna mer så länge 
hästen inte blir för tjock. Utfodring av hästar är individuell och bör anpassas till den enskilda hästen, så att 
optimal utfodring för hästen välbefinnande uppnås. Saltsten eller salt bör alltid vara tillgänglig.

Förslag till daglig fodergiva:
Hästens 
normal 

vikt

Underhåll/
mycket lätt arbete Lätt/medel arbete Medel/hårt arbete

200 kg

Brogaarden Easy Bites       40 g/dag 
Hö/hösilage              min. 3½-4 kg/dag
+ Tillgång till saltsten

Brogaarden Easy Bites       50 g/dag
Hö/hösilage             min. 3½-4 kg/dag
Salt                                               1 tsk/dag

Kontakta Brogaardens 
Foderrådgivning för 

utformning av 
utfodringsförslag

300 kg

Brogaarden Easy Bites       60 g/dag
Hö/hösilage                   min. 5-6 kg/dag
+ Tillgång till saltsten

Brogaarden Easy Bites      75 g/dag
Hö/hösilage                 min. 5-6 kg/dag
Salt                                            ½ msk/dag

Kontakta Brogaardens 
Foderrådgivning för 

utformning av 
utfodringsförslag

400 kg

Brogaarden Easy Bites       80 g/dag
Hö/hösilage                   min. 7-8 kg/dag
+ Tillgång till saltsten

Brogaarden Easy Bites    100 g/dag 
Hö/hösilage                  min. 7-8 kg/dag
Salt                                                1 msk/dag

Kontakta Brogaardens 
Foderrådgivning för 

utformning av 
utfodringsförslag

500 kg

Brogaarden Easy Bites    100 g/dag 
Hö/hösilage                min. 9-10 kg/dag
+ Tillgång till saltsten

Brogaarden Easy Bites    125 g/dag
Hö/hösilage                min. 9-10 kg/dag
Salt                                            1½ msk/dag

Kontakta Brogaardens 
Foderrådgivning för 

utformning av 
utfodringsförslag

600 kg

Brogaarden Easy Bites    120 g/dag
Hö/hösilage             min. 11-12 kg/dag
+ Tillgång till saltsten

Brogaarden Easy Bites    150 g/dag 
Hö/hösilage             min. 11-12 kg/dag
Salt                                                2 msk/dag

Kontakta Brogaardens 
Foderrådgivning för 

utformning av 
utfodringsförslag

700 kg

Brogaarden Easy Bites    140 g/dag 
Hö/hösilage             min. 13-14 kg/dag
+ Tillgång till saltsten

Brogaarden Easy Bites    175 g/dag 
Hö/hösilage             min. 13-14 kg/dag
Salt                                            2½ msk/dag

Kontakta Brogaardens 
Foderrådgivning för 

utformning av 
utfodringsförslag

En godis veger ca. 20 g

Till växande hästar, avelsston i slutet av dräktigheten (de sista 3 månaderna) eller vid digivning rekommen-
deras Optimal 1 Growth Balancer istället för Brogaarden Easy Bites. Alternativt kan Brogaardens Foderrådgiv-
ning kontaktas för att ta fram en individuell foderstat.

Blir hästen för tjock på den rekommenderade mängden grovfoder (hö/hösilage) kan mängden grovfoder 
reduceras till 1,5 kg hö/hösilage per 100 kg kroppsvikt. Om hästen går ner i vikt på vägledande utfodrings 
förslag kan mängden hö/hösilage ökas eller kompletteras med Hartog/Brogaarden Lucerne Mix, Hartog 
Lucerne Mix Digest, Hartog Senior, Hartog Gras-mix, Speedi-Beet/Fibre-Beet (båda ska bötas i vatten) eller 
lite vegetabilisk olja. Alternativt kan fodret ändras till för exempel Optimal 5-Leisure Balancer eller Optimal 
10 – Icelandic Nature.

Förpackning: 5 kg påse (varunr. 60591)
Hållbarhet: 12 månader från produktionsdatum. Bevaras torrt och svalt. Ska helst användas innan det da-
tum som visas tillsammans med produktens batchnummer på påsen.
Foderkategori: Tillskottsfoder
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