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Optimal Treats – Äpple och Morötter 
Brogaarden Optimal Treats med smak av äpple och morötter 
är ett utsökt godis för din häst.

Det ges som belöning, där hästen t.ex. har gjort extra bra ifrån sig och förtjänar beröm i form 
av en välsmakande godbit. 

Optimal treats med smak av äpple och morötter har ett lågt innehåll av socker och stärkelse, 
eftersom bland annat ingen melass har tillsatts och kan därför användas som ett utsökt val 
även för känsliga hästar. Smaken av äpple och morot tilltalar många hästar, och är en favorit 
hos de flesta. På så sätt kan du enkelt ge din häst lite extra gott genom dessa smakfulla godisar. 
Storleken är medelstor till liten, så det finns möjlighet att ge lite mer under träningen samtidigt 
som den totala mängden är låg. Förutom äpple och morot så innehåller det även alfalfa och 
linfrö, som de flesta hästar också gillar och bidrar med de goda egenskaperna härifrån också. 

Optimal treats ges som belöning under träning, men kan också användas till annat. De är lätta att blöta upp och blandas 
därför enkelt med uppblött foder och ger det extra god smak. Det kan därför t.ex. vara bra för hästar, som tycker uppblöta 
pellets är lite tråkiga i sig, men som inte kan äta mash. En liten mängd Optimal Treats kan också blandas ensam med vatten 
om hästen behöver ett tillskott under en tid och behöver något för att kamouflera smaken. En liten mängd kan också strös 
i hästens foder för att öka lusten att äta det vardagliga fodret. Slutligen är de också bra att blanda i hö eller i hösilage om 
hästen ska aktiveras. Genom att blanda godbitarna i hö/hösilage-högen, så spenderar hästen extra tid på att hitta godsa-
kerna och stimulerar på så sätt huvudet.

Analytiske bestanddele:
Torrsubstans: ���������������������������������������91,4

Råprotein: ����������������������������������������������11,4

Råfett: ����������������������������������������������������������4,0

Växttråd: �������������������������������������������������27,4

Råaska: ��������������������������������������������������������9,7

Stärkelse: ���������������������������������������������������3,7

Socker: ��������������������������������������������������������5,7

Kalcium: �����������������������������������������������������1,4 

Fosfor: ����������������������������������������������������������0,8

Natrium: �����������������������������������������������������0,5

Utfodringsvägledning: 
Lusern
Äpplefibrer
Havrekli

Solrosolja
Solrosfröskal
Morot
Linfrö

Monokalciumfosfat
Kalciumkarbonat
Saccharomyces Cerevisiae
Natriumklorid

FODRINGSVEJLEDNING
Brogaarden Optimal Treats med smag af æble og gulerod er ikke tilsat vitaminer og mineraler og kan derfor 
ikke erstatte hestens almindelige foder. De gives, som belønning i forskellige i situationer. Der er derfor ikke 
en præcis fodervejledning og vi henstiller til at bruge dem med omtanke. 

Förpackning: 1 kg påse. 
Foderkategori: Kompletterande foder för hästar.
Varunummer: 33714

Hållbarhet: 12 månader från produktionsdatum. Förvaras torrt och svalt. Används helst före det datum som 
visas tillsammans med produktpartinumret på påsen.


