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Optimal Winter Treats - Cinnamon & Apple 
Ett utsökt hästgodis med smak av kanel och äpple

Denna speciella version av de läckra Optimal Treats har smak av kanel och äpple och är därför 
perfekt som en extra smakfullt godis för din häst vid denna tid.

Med smak av kanel och äpple är den, precis som övriga Optimal Treats, låg i socker och stärkelse, då 
ingen melass har tillsatts. Dessutom dräneras äppelmassan på en del av juicen och detta hästgodis 
kan därför användas som ett läckert val även för känsliga hästar - alltid med måtta förstås.

Smaken tilltalar de allra flesta hästar och kanel är faktiskt också en ingrediens som många hästar 
uppskatta extra. På så sätt kan du enkelt ge din häst lite extra läckerhet, i denna smarriga goding. 
Storleken är medium till liten, så det går att ge lite mer under träningen och samtidigt hålla nere den 
totala mängden. Förutom kanel och äppelfibrer finns det även alfalfa, rödbeta och linfrö i 
hästgodiset vilka de flesta hästar också gillar. Ingredienserna har många bra egenskaper och bidrar 
med näring.

Brogaarden Winter Treats ges som belöning under träning, men kan också användas på olika sätt. De är lätta att blötlägga och 
blandas därför lätt med blötlagt foder, vilket ger en extra god smak. Det kan därför också passa hästar som tycker att blötlagda 
bet pellets är lite tråkigt i sig, men inte tål mash. En liten mängd Winter Treats kan även blandas med enbart vatten om hästen 
behöver tillskott under en period och något gott att kamouflera smaken med. En liten mängd kan även spritsas i hästens foder för 
att öka lusten att äta det normala fodret. Och slutligen är de även bra att blanda i hö eller hösilage om hästen behöver aktiveras. 
Genom att blanda godsakerna i hö/ hösilage lägger hästen tid och energi på att hitta dem.

Sammansättning: Lusern, Havrekli, Äppelfiber, Solrosfröskal, Vetekli, Rödbetor, Kalciumkarbonat, Linfrö, Natriumklorid

Analytiska beståndsdelar:

Brogaarden Optimal Winter Treats smak av kanel och äpple tillsätts inte vitaminer och mineraler och kan därför inte ersätta 
hästens vanliga foder. De ges som belöning i olika situationer. Därför finns det ingen exakt utfodringsguide och vi rekommenderar 
att du använder dem klokt. 

Emballage: 1 kg påse. 

Foderkategori: Kompletterande foder för hästar.

Varenummer: 33716

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

Torrsubstans:..............................................91,2 

Råprotein: ..................................................... 9,1 

Råfett:.......................................................... 3,0 

Växttråd: ......................................................30,1

Utfodringsvägledning:

Råaska: .......................................................... 7,6 

Stärkelse:....................................................... 5,0 

Socker: ........................................................... 4,0 

Kalcium: .......................................................1,12 

Fosfor: ..........................................................0,22

Natrium:.......................................................0,49


