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Brogaarden Easy Bites 
- En koncentreret vitamin- og mineralgodbid til heste og ponyer med lakridssmag

Brogaarden Easy Bites er en vitamin- og mineralgodbid, som dækker hestens behov 
for vitaminer og mineraler. Det er velegnet til de fleste typer heste og ponyer, som 
har behov for fodring med en lille udfodringsmængde eller blot et dagligt mineraltil-
skud til hø, wrap eller græs. 

Brogaarden Easy Bites har en god smag af lakrids fra fennikel og lakridsrod, som også 
gør den egnet til de mere kræsne heste og ponyer. De nøje udvalgte ingredienser 
medvirker til et meget lavt sukker- og stivelsesindhold, hvilket gør det særdeles 
velegnet til heste som ikke tåler sukker og stivelse. Derudover er Brogaarden Easy Bites sammensat for at øge 
hestens generelle sundhed og velvære gennem forskellige gode fiberkilder samt vitaminer og mineraler af 
en høj kvalitet. Fennikel kan nævnes for sit høje indhold af vigtige antioxidanter og mineraler men fennikel 
har også en positiv indvirkning på fordøjelsen. Brogaarden Easy Bites udgør derfor en god base for optimal 
trivsel hos din hest. 

Brogaarden Easy Bites anbefales til udvoksede heste i vedligehold eller let træning, men det kan også med 
fordel anvendes til rideheste der får reduceret mængde kraftfoder, og derfor behøver et ekstra tilskud af 
vitaminer og mineraler for at få dækket deres behov. Har din hest særlige behov eller trænes hårdt så kontakt 
Brogaardens foderrådgivning for yderligere hjælp. 

Brogaarden Easy Bites er også god til kræsne heste, som normalt ikke vil æde vitaminer og mineraler, da den 
gode smag af lakrids kamoflerer mineralsmagen godt. 

Analytiske bestanddele:
Fordøjelig energi (DE)   5,2 MJ/kg

                                              0,4 FE/kg

Råprotein 10%       
Fordøjelig råprotein           83 g/kg
Råfedt                                 3,5 %
Træstof                               3,9 %
Råaske 48 %
Stivelse                                        1,6 %
Sukker                                2,2 %
Kalcium 7,5 %
Fosfor                                   4 %

Magnesium                         4,5 %
Natrium                            3,5 %
Klorid                                1 %
Kalium                                1 %
Svovl                       0,17 %
Jern                         2500 mg/kg
Kobber                            1.300 mg/kg
Mangan                     3.000 mg/kg
Zink                               4.500 mg/kg
Selen                            2,6 mg/kg
Kobolt                               1,5 mg/kg

Jod 32 mg/kg
Vitamin A               300.000 IE/kg
Vitamin D3                30.000 IE/kg
Vitamin E                 8.000 mg/kg
Vitamin C                 8.000 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
Folinsyre                  300 mg/kg

Sammensætning:  
Calcium-natriumfosfat 
Hvedeklid
Grønfibre
Æblefibre

 

Magnesiumoxid Natriumklorid
Fennikel
Kalciumkarbonat
Melasse

Lakridsrod 
Salvie
Natriumsulfat
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Fodringsvejledning
Den anbefalede mængde Brogaarden Easy Bites bør overholdes, da det forsyner hesten med de nødvendi-
ge vitaminer og mineraler. Brogaarden Easy Bites skal anvendes sammen med hø eller wrap af god kvalitet i 
en daglig mængde, der svarer til 1,75-2 kg hø/wrap pr. 100 kg kropsvægt - gerne mere, hvis hesten ikke bli-
ver for tyk. Fodring af heste er individuel og bør tilpasses den enkelte hest, således at den optimale fodring 
for præstation samt tilpas foderstand opnås. Saltsten eller salt bør altid være tilgængelig.

Forslag til daglig tildeling:
Hestens 
normal 

vægt

Vedligehold/ 
meget let arbejde Let/moderat arbejde Moderat/

hårdt arbejde

200 kg
Brogaarden Easy Bites       40 g/dag
Hø/wrap                 min 3½-4 kg/dag
+ adgang til saltsten

Brogaarden Easy Bites      50 g/dag
Hø/wrap               min. 3½-4 kg/dag
Salt                                    ½ spsk./dag

Kontakt Brogaardens
Fodringsrådgivning for

udarbejdelse af 
fodringsforslag

300 kg
Brogaarden Easy Bites       60 g/dag
Hø/wrap                    min 5-6 kg/dag
+ adgang til saltsten

Brogaarden Easy Bites      75 g/dag
Hø/wrap                     min 5-6kg/dag
Salt                                    ½ spsk./dag

Kontakt Brogaardens
Fodringsrådgivning for

udarbejdelse af 
fodringsforslag

400 kg
Brogaarden Easy Bites       80 g/dag 
Hø/wrap                    min 7-8 kg/dag
+ adgang til saltsten

Brogaarden Easy Bites    100 g/dag 
Hø/wrap                    min 7-8 kg/dag
Salt                                      1 spsk./dag

Kontakt Brogaardens
Fodringsrådgivning for

udarbejdelse af 
fodringsforslag

500 kg
Brogaarden Easy Bites    100 g/dag 
Hø/wrap                  min 9-10 kg/dag
+ adgang til saltsten

Brogaarden Easy Bites    125 g/dag 
Hø/wrap                  min 9-10 kg/dag
Salt                                  1½ spsk./dag

Kontakt Brogaardens
Fodringsrådgivning for

udarbejdelse af 
fodringsforslag

600 kg
Brogaarden Easy Bites    120 g/dag 
Hø/wrap               min 11-12 kg/dag
+ adgang til saltsten

Brogaarden Easy Bites    150 g/dag 
Hø/wrap               min 11-12 kg/dag
Salt                                      2 spsk./dag

Kontakt Brogaardens
Fodringsrådgivning for

udarbejdelse af 
fodringsforslag

700 kg
Brogaarden Easy Bites    140 g/dag 
Hø/wrap               min 13-14 kg/dag
+ adgang til saltsten

Brogaarden Easy Bites    175 g/dag 
Hø/wrap               min 13-14 kg/dag
Salt                                  2½ spsk./dag

Kontakt Brogaardens
Fodringsrådgivning for

udarbejdelse af 
fodringsforslag

En godbid vejer ca. 20 g

Til heste i vækst, avlshopper i slutning af drægtigheden (de sidste 3 måneder) eller ved laktation anbefales 
Optimal 1 - Growth Balancer i stedet for Brogaarden Easy Bites. Alternativt kan Brogaardens Fodringsrådgiv-
ning kontaktes for udarbejdelse af individuel foderplan.

Bliver hesten for tyk med den anbefalede mængde grovfoder (hø/wrap), kan mængden af grovfoder 
reduceres til 1,5 kg hø/wrap per 100 kg kropsvægt. Hvis hesten taber sig på de vejledende fodringsforslag, 
kan mængden af hø/wrap øges eller fodringsforslaget kan suppleres med Hartog/Brogaarden Lucerne Mix, 
Hartog Lucerne-mix Digest, Hartog Senior, Hartog Grass Mix, Speedi-Beet/Fibre-Beet (Begge skal opblødes 
i vand!) eller lidt vegetabilsk olie. Alternativt kan foderet ændres til f.eks. Optimal 5 - Leisure Balancer eller 
Optimal 10 - Icelandic Nature.

Holdbarhed: 12 måneder fra produktionsdato. Opbevares tørt og køligt. Skal helst anvendes inden den 
dato der er vist sammen med produktets batch- kode på spanden.
Kan fås i: 5 kg pose (varenr. 60591)
Foderkategori: Tilskudsfoder til heste
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