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Brogaarden Optimal Mash Light
- Ett smakligt tillskottsfoder med lågt innehåll av socker 
och stärkelse, som bl.a. är lämplig till lättfödda hästar och 
ponnyer

Det innehåller fiberrika råvaror, såsom timothe gräs och torkad cikoriapress-
massa för att ge en bra känsla av mättnad och jästkultur för att stödja en god 
matsmältning. Dessutom är det tillsatt morotsflingor, som gör mashen särskilt 
smakrik, vilket gör att fodret med fördel kan blandas med det övriga fodret, för 
att öka aptiten.

Brogaarden Mash Light är därför lämplig till lättfödda hästar, hästar som inte 
tål mycket socker/stärkelse, kräsna hästar eller till hästen som bara behöver lite 
extra omvårdnad.

Brogaarden Mash Light ska blötas upp i vatten innan utfodring. Mash Light kan användas antingen som ett 
litet mellanmål eller som en del av den dagliga fodergivan. Denna mash är ett tillskott och kan inte ersätta 
hästens vanliga foder.

Analytiska ingredienser:  
Smältbar energi         9,3 MJ/kg
                                    0,7 FE/kg
Torrsubstans 90,3 %
Råprotein  10,1 %

Smältbart råprotein 74 g/kg
Råfett  7,7 %
Råaska  9 % 
Växttråd  23,5 %
Stärkelse  1,9 %

Socker  5,9 %
Kalcium  1,4 %
Fosfor  0,5 %
Natrium  0,2 %

Sammensättning:  
Torkad cikoriapressmassa
Timothe gräs
Linfrö
Vetekli

Rapsolja
Havreskaller
Kalciumkarbonat
Potatisprotein
Linfröolja

Jästprodukt
Morotsflingor
Salt
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UTFODRINGSVÄGLEDNING

Brogaarden Mash Light är avsedd som ett tillskott till den dagliga fodergivan, och ska blötas upp i  
vatten innan utfodring.

1 liter Mash Light: 3 liter vatten 
10 minuter i varmt vatten
15-20 minuter i kallt vatten

Förslag på dagligt intag (den angivna fodermängden ska blötläggas i vatten):

Hästens normala vikt 300 kg 400 kg 500 kg 600 kg
Underhåll/lätt arbete 100-200 g 100-300 g 200-400 g 200-500 g
Medel/hårt arbete 100-300 g 100-400 g 200-600 g 200-750 g

Brogaarden Mash Light ska ges tillsammans med ett kraftfoder eller en vitamin- och mineralblanding.

Utfodring av hästar är individuell och bör anpassas efter den enskilda hästen, på så vis att den optimala 
foderstaten för prestation och generellt välmående uppnås. Foderstaten bör innehålla hö eller hösilage av 
bra kvalitet och i en mängd som svarar till 1,75-2 kg hö/hösilage per 100 kg kroppsvikt – gärna mera så länge 
inte hästen bliver tjock. Bliver hästen för tjock av den rekommenderade mängden grovfoder (hö/hösilage) så 
kan mängden grovfoder reduceras till 1,5 kg hö/hösilage per 100 kg kroppsvikt.
 

Hällbarhett: 6 månader från produktionsdatum. Förvaras torrt och svalt. Ska helst användas innan det da-
tum som visas tillsammans med produktens batchnummer på fodersäcken.

Förpackning: 15 kg säck
Foderkategori: Tillskottsfoder
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