
 

S  Laadukkaita herkkupaloja 
           palkitse hevostasi herkuilla! 

 

■ Apfel + Karotte 
omena + porkkana rapeaa ja 
hedelmäistä, maistuu varmasti. 
 
 Vehnälese (37,4 %), kaurankuorilese (21 %), ohra  
(15,4 %), kalsiumkarbonaatti (7,3 %), kuivattu 
omenapuriste (4,4 %), maissi (4,4 %), sokeriruoko- 
melassi (4,6 %) kuivattu porkkanapuriste (3,9 %), 
kuvattu punajuuri (1,3 %). 
 
Analyyttiset ainesosat ja pitoisuudet (per kg): 

Raakaproteiini            9,40 % 
Raakarasva                  3,00 % 
Raakakuitu                 1140 % 
Raakatuhka               11,90 % 
Natrium                       0,04 % 

  
          

 ■ Karotte-Ringe porkkana,  
jossa erittäin paljon makua! 
 
 Maissi (63,5 %), vehnä (25 %), kuivattu porkkanapuriste 
85 %), kasvirasva (rapsi) (3 %),  natriumkloridia (0,5%) 
 
Analyyttiset ainesosat ja pitoisuudet (per Kg) 
 
Raakaproteiini            9,20 % 
Raakarasva                  6,00 % 
Raakakuitu                  3,00 % 
Raakatuhka                 4, 90 % 
Natrium             0,25 % 
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Laadukkaita herkkupaloja 
           palkitse hevostasi herkuilla! 

 

■ Lakritsi, mausteinen ja 
voimakkaan makuinen ja hevoset 
rakastavat. 
Kuivattu hedelmäpuriste (omena) (62,1 %), sinimailas- 
viherjauhe (6,3 %), kaurankuorilese (6,3 %), ohra (5,9 
%), sokeriruokomelassi  (5 %), juurikasmelassileike (5,0 
%), maissi (5,0 %), kalsiumkarbonaatti (3,4 %) * 
*Sensorinen lisäaine (per kg): Lakritsiaromi 0,75 % 
 
Analyyttiset ainesosat ja pitoisuudet (per kg): 
Raakaproteiini            6,30 % 
Raakarasva                  3,40 % 
Raakakuitu                 16,90 % 
Raakatuhka                 8,50 % 
Natrium                       0,05 % 
  
Saatavana 1 kg, 5 kg purkeissa 

 ■ Bonus-Light viljaton palkkio 
 
Kuivattua omenaraastetta (90 %), timjamia (10 %) 
 
Analyyttiset ainesosat ja pitoisuudet (per Kg) 
Raakaproteiini              7,40 % 
Raakarasva                    2,40 % 
Raakakuitu                  26,20 % 
Raakatuhka                  4, 60 % 
Tärkkelys               4,90 % 
Sokeri               6,80 % 
 
Saatavana 1 kg, 5 kg purkeissa 
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 Laadukkaita herkkupaloja 
           palkitse hevostasi herkuilla! 

     

■ Leinsnack /pellavasnack 

Helli ja hemmottele ekstra-annoksella pellavan- 
siemeniä  
 
Vehnärouhe (45,8 %), vehnäjauho (22,9 %), 
pellavansiemen (20 %), kaurajauho (7,5 %),  
mallasjauho (2,5 %), porkkana (1,3 %) 
 
Analyyttiset ainesosat ja pitoisuudet per kg:  
Raakaproteiini                        14,50 % 
Raakarasva           8,90 % 
Raakakuitu           3,90 % 
Raakatuhka          2,40 % 
Natrium  0,04 % 
  
Saatavana 750 g, 5 kg purkki ja 20 kg säkissä. 

■ Dinkel Bäckerli            
              spelttileipäset  
Speltti (46 %), ruis (9 %), pellavansiemen (9 %), vehnä 
(7 %), auringonkukan-siemenet (6 %), kurpitsan- 
siemenet (6 %), maissi (3 %, ohra (2 %), hirssi (2 %), 
porkkanat (2 %), hiiva (2 %), natriumkloridi  (2, %), 
seesaminsiemen (2%), soijajauho (1 %), # erityinen 
mausteseos (1 %) . 
 
Analyyttiset ainesosat ja pitoisuudet per kg:              
Raakaproteiini                        17,00 % 
Raakarasva                              21,10 %  
Raakakuitu        6,30 %    
Raakatuhka       5,00 % 
Kalsium                                 0,10  % 
Fosfori           0,20 % 
Natrium       0,80 % 
 
Purkit  500g ja 750g 
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