
Da vi i 2018 besluttede at tilføre vores palet af dyreliv på stedet lidt nyt, faldt 
valget på en lille flok Alpakaer.

Vores søgen mod at finde et velegnet Alpakafoder blev lang, men efter at 
have været i kontakt med danske Zoologiske Haver samt Dyreparker, blev 
vi rådet til at tage kontakt til Brogaarden som er leverandør indenfor foder 
til eksotiske dyr. Her fik vi hurtig hjælp og professionel rådgivning til valg af 
foder, som faldt på Granovits Grazer CU-controlled specielt egnet til bla. Al-
pakaer og Lamaer.

Vi har brugt Grazer CU-controlled siden og tilvænningen fra dyrenes vante 
foder til Grazer forløb uden problemer og de gik i foderet med stor vellyst. 
Også ved perioden omkring fravænning af vores yngste Alpaka, var tildeling 
af foder samt ædelyst helt ukompliceret.

Ved årets klipning af uld som blev fortaget af en Australsk Alpakaavler og 

professionel klipper, udtalte han at dyrene alle var i perfekt sundhedstilstand 
og huld. Vi tildeler ikke vores Alpacaer anden form for tilskud, de får hø/wrap/
græs samt adgang til saltsten og vi føler vores dyr er dækket fuldt ind og 
trives særdeles godt på Grazer CU-controlled.

Foruden at Granovit Grazer er et smagfuldt og lækkert foderprodukt som 
indeholder alt vores Alpakaer har brug for, så er Granovit Grazer også et 
produkt der bla. er fri for soya og palmeolie samt pakket i miljøvenlig embal- 
lage til gavn for naturen.

Så det er med ekstra god samvittighed at vi kan fodre vores hobbydyr og 
ingen tvivl om, at vores tre drenge Pinto, Escobar og Chewbacca er glade for 
vores fodervalg og vi er trygge i alle henseender ved at fodre med Granovit 
Grazer CU-controlled.

De bedste anbefalinger fra Pinto, Escobar og Chewbacca.
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