
1

AVEVE – DET ER HER DET HELE BEGYNDER



HVORFOR VÆLGE AVEVE?

AVEVEs foder er udviklet til at kunne lidt mere end andre gode produkter. For os 

er det ikke nok, at foderet har det nødvendige næringsindhold. Det skal være unikt 

sammensat efter præcis den hest og det formål, der ønskes. Derfor arbejder AVEVE 

konstant på at udvikle vores produkter efter den nyeste viden om ernæring, med 

udgangspunkt i fremtidens behov.

Kun med det rigtige foder kan hesten præstere til sit maksimale potentiale. Med basis 

i mange års erfaring og med fortsat fokus på den nyeste videnskabelige udvikling er 

vi stolte af i dag at kunne tilbyde en ekstraordinær kvalitet af foder – til alle typer af 

heste, tilpasset alle stadier i deres liv og karriere. Og så endda til en fornuftig pris.

AVEVE har en lang tradition for at samarbejde med ryttere, avlere og ejere i 

hestesporten. Vi er helt tæt på, lige der hvor udviklingen sker, og på den måde kan vi 

følge med i, hvordan vi bedst skaber de ultimative produkter – både til heste i dag – 

men også i fremtiden.



CARE ESSENTIALS 
• Balance Mix
• Recup Mash
• All-in Soup

CARE PERFORMANCE 
• Sport Mix Zero 
• Control Mix 
• Explo Mix 
• Energy Mix 

CARE PREMIUM
• Calm Mix 
• Sport Mix 
• Sport Cup

CARE BREED
• Start Mix
• Grow Mix
• Breed Mix

CARE SPECIFICS 
• Condition Mix
• Light Mix
• Icelander Mix
• Optimal Cup
• Mineral Mix Allround
• Vitabar
• Jumbi Treats



4

HEMMELIGHEDEN BAG AVEVE’S FODER

Energikilder  |  Alle AVEVEs produkter tager højde for individuelt energibehov og er 
skræddersyet i unikke kombinationer rettet specifikt mod hestens temperament og 
hvilken gren af sporten, den udøver. 

Fibre  |  AVEVEs foderblanding indeholder en stor del lucerne, spelt og cikoriekvas, 
der giver foderet et højt indhold af fibre, hvilket er essentielt for en sund tarm- og 
maveflora. Spelt støtter desuden hestens evne til at optage protein og næringsstoffer. 

Vitaminer  |  AVEVEs produkter indeholder vitaminer. Og organiske mineraler i de 
tilfælde, hvor det giver en bedre effekt af foderet. Da det vigtigste for os er, at 
hesten optager tilskudsfoderet optimalt.

Olier  |  AVEVE bruger i stor udstrækning hørfrøolie, da fedtsyre-sammensætningen 
her er den mest optimale. Ved hjælp af optimal balance mellem Omega 3 og 6  
opnås der øget evne til at optage fibre, øge restitutionsevnen, styrke hudens 
modstandskraft, øge muskelarbejdet og energiniveauet. 

LinexPlus  |  En kombination af fibre, højkvalitetsolie og lavt indhold af stivelse  
giver en kombination af hurtigt og langsomt frigivende energi hos hesten. Det  
giver hesten et konstant energiflow samt et sundt helbred på baggrund af det høje 
indhold Omega 3-fedtsyrer.

VitaPlus  |  Her er der fokus på tilsætningen af sporstofferne kobber, mangan,  
zink og selen. De tilsættes i organisk form, hvilket hæver fordøjeligheden og  
effektiviteten. En unik sammensætning til at understøtte sportsheste i intens 
træning.

OLIERVITAMINERFIBREENERGIKILDER LINEXPLUS VITAPLUS
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CARE ESSENTIALS

Fælles for produkterne i Care Essentials-serien er, at de er specielt udviklet til at 

understøtte hestens generelle velbefindende. Produkterne er særligt velegnede 

til heste i let til middel arbejde og til heste, der er svækkede og har brug for ekstra 

næring for at komme sig. Care Essentials-serien har tre produkter, Balance Mix, 

Recup Mash og All-in soup, der alle udmærker sig ved deres høje vitaminindhold. 



6 MÜSLI-BLANDING TIL HESTE I LET
TIL MIDDEL ARBEJDE
Balance Mix er havrefri og indeholder en stor del fibre fra 
spelt, lucerne og Timothy græs, som sikrer hesten et
velfungerende tarmsystem. Takket være et højt niveau af 
vitaminer og mineraler er blandingen velegnet til både 
fritids- og sportsheste. Balance Mix er udviklet med fokus  
på fordøjelse og sundhed, og er dermed det ideelle valg til 
følsommeheste, fritidsheste såvel som konkurrenceheste.

ANBEFALET DAGLIG MÆNGDE/UDFODRING:
200 – 250 gram pr. 100 kg kropsvægt til heste i vedligehold
250 – 300 gram pr. 100 kg kropsvægt til heste i let til middel arbejde 
300 – 450 gram pr. 100 kg kropsvægt til heste i middel til hårdt arbejde

Kraftfoder bør altid udfodres i kombination med grovfoder af god kvalitet 
(hø/wrap) (1,5 – 2 kg pr. 100 kg kropsvægt).

304 BALANCE MIX • Havrefri
• Høj mineraliseret
• Ekstra lucerne, Timothy 

græs og spelt
• Velegnet til både fritids- og 

sportsheste

Indhold Vitaminer Mineraler og sporstoffer

Råprotein (%) 11,1 Vitamin E (mg/kg) 270 Calcium (%) 1,24
Råfedt (%) 7 Vitamin D3 (IU/kg) 3.000 Fosfor (%) 0,43
Fibre (%) 15,8 Vitamin A (IU/kg) 18.500 Kobber (mg/kg) 51
Sukker (%) 4 Vitamin C (mg/kg) 20 Selen (mg/kg) 0,86
Stivelse (%) 20 Biotin (mcg/kg) 180 Zink (mg/kg) 139

CARE ESSENTIALS

INGREDIENSER: Havreskaller, Lucerne, Dampvalset byg, Avner af hørfrø, Timothy græs, Majsflager, Sojabønner toastet,
Spelt, Hvedeklid, Hørfrø, Sukkerrørsmelasse, Hørfrøolie, Hørfrøkage, Sojaolie, Ærteflager, Gulerodsflager, Tørret cikoriekvas,
Gærprodukt, Tørret Johannesbrød , Kartoffelprotein.

NY
FORBEDRET

UDGAVE
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CARE ESSENTIALS

MASH TIL HESTE DER RESTITUERER EFTER  
ARBEJDE, SYGDOM ELLER SOM BELØNNING
Letfordøjelig mash, der understøtter hurtig restitution 
efter træning eller sygdom.

Recup Mash er udviklet som et tilskud, der kan gives for at 
styrke konkurrenceheste eller hjælpe svækkede heste
med at komme sig oven på sygdom eller operation. 
Tilskuddet er lavet som en velsmagende mash, der vil virke 
som en belønning for hesten efter træning eller som et 
lækkert ekstra måltid.

314 RECUP MASH

ANBEFALET DAGLIG MÆNGDE/UDFODRING:
50 – 200 gram pr. 100 kg kropsvægt til heste

Recup Mash kan både blandes i koldt eller varmt vand (70°C og afvent 
nedkøling). Effekten er dog bedst i varmt vand. Blandingsforhold 1:1

• Ekstra højt indhold af vitaminer
• Ekstra elektrolytter og mineraler
• Høj smagbarhed
• Letfordøjelig
• Til alle typer hest

Indhold Vitaminer Mineraler og sporstoffer

Råprotein (%) 11,7 Vitamin E (mg/kg) 295 Calcium (%) 0,63
Råfedt (%) 10,9 Vitamin D3 (IU/kg) 2.000 Fosfor (%) 1,26
Fibre (%) 7,3 Vitamin A (IU/kg) 16.300 Kobber (mg/kg) 33
Sukker (%) 5 Vitamin C (mg/kg) 56 Selen (mg/kg) 0,26 
Stivelse (%) 28,5 Biotin (mcg/kg) 300 Zink (mg/kg) 130

INGREDIENSER: Havreskaller, Lucerne, Dampvalset byg, Avner af hørfrø, Timothy græs, Majsflager, Sojabønner toastet,
Spelt, Hvedeklid, Hørfrø, Sukkerrørsmelasse, Hørfrøolie, Hørfrøkage, Sojaolie, Ærteflager, Gulerodsflager, Tørret cikoriekvas,
Gærprodukt, Tørret Johannesbrød , Kartoffelprotein.

INGREDIENSER: Hvedeklid, Havre, Hørfrø, Dampvalset byg, Majsflager, Sojaolie, Lucerne, Sukkerrørsmelasse, Tørret  
cikoriekvas, Spelt, Hørfrøkage, Sojabønner toastet, Gulerodsflager, Hørfrøolie.
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ANBEFALET DAGLIG MÆNGDE/UDFODRING:
50 – 200 gram pr. 100 kg kropsvægt til heste

All-in-soup kan både blandes i koldt eller varmt vand (70˚C og afvent 
Nedkøling) og derefter trække i 15 min.
Blandingsforhold 1:2

334 ALL-IN SOUP • Kornfrit
• Ideelt til alle typer heste med 

behov for et sundt ekstramåltid
• Høj smagbarhed
• Meget lavt indhold af sukker 

(6,5%) og stivelse (4,5%)

CARE ESSENTIALS

KORNFRI MASH TIL ALLE TYPER HESTE MED
BEHOV FOR ET SUNDT EKSTRAMÅLTID
Kornfri mash, der indeholder vitaminer og mineraler. All-in 
Soup er 100% melasse fri. Er ideelt til heste, der er sensitive 
overfor sukker og stivelse, og sikrer desuden hestens 
væskeindtag og balance. Foderet er simpelt at bruge og let
at klargøre.

Indhold Vitaminer Mineraler og sporstoffer

Råprotein (%) 11,8 Vitamin E (mg/kg) 70 Calcium (%) 1,14
Råfedt (%) 8,5 Vitamin D3 (IU/kg) 1.000 Fosfor (%) 0,79
Fibre (%) 20,8 Vitamin A (IU/kg) 5.000 Kobber (mg/kg) 16
Sukker (%) 6,5 Vitamin C (mg/kg) 90 Selen (mg/kg) 0,10
Stivelse (%) 4,5 Biotin (mcg/kg) 230 Zink (mg/kg) 38

INGREDIENSER: Tørret cikoriekvas, Timothy græs, Lucerne, Hvedeklid, Hørfrø, Havreskaller, Sojabønner toastet, Hørfrøolie, 
Tørret Johannesbrød, Gulerodsflager.
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CARE PERFORMANCE
Care Performance-seriens fire produkter er udviklet til sportsheste, der har brug 

for energi for at yde optimalt i den daglige træning såvel som til konkurrencer. For 

at sikre velvære og et stærkt immunforsvar indeholder seriens blandinger en række 

nøgleingredienser. Tørret cikoriekvas sikrer en sund fordøjelse, mens det Omega 

3-holdige LinuxPlus, er med til at styrke hestens immunforsvar og udholdenhed.

Endelig er Care Performance-blandingerne også tilsat VitaPlus, som indeholder

et højt indhold af organiske sporstoffer, der sikrer hestens velbefindende.

 

INGREDIENSER: Tørret cikoriekvas, Timothy græs, Lucerne, Hvedeklid, Hørfrø, Havreskaller, Sojabønner toastet, Hørfrøolie, 
Tørret Johannesbrød, Gulerodsflager.
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CARE PERFORM
A CE

SPORTSBLANDING 100% KORNFRI
Sport Mix Zero er en foderblanding nøje sammensat og 
udviklet til sportsheste, der skal yde på topplan. Sport Mix 
Zero er blandt de sjældne foderblandinger, der ikke 
indeholder korn. Takket være det ekstremt lave indhold af 
sukker og stivelse er Sport Mix Zero meget velegnet til heste 
med mavesår, nyreslag, insulinresistente heste, eller heste, 
der har tendens til forfangenhed.

332 SPORT MIX ZERO

Indhold Vitaminer Mineraler og sporstoffer

Råprotein (%) 13,5 Vitamin E (mg/kg) 370 Calcium (%) 1,49
Råfedt (%) 10,8 Vitamin D3 (IU/kg) 2.500 Fosfor (%) 0,5
Fibre (%) 18,7 Vitamin A (IU/kg) 12.500 Kobber (mg/kg) 40
Sukker (%) 4 Vitamin C (mg/kg) 70 Selen (mg/kg) 0,26
Stivelse (%) 6,5 Biotin (mcg/kg) 300 Zink (mg/kg) 95

• Kornfrit
• Meget lavt indhold af sukker 

(4%) og stivelse (6,5%)
• Højt fiberindhold
• Velegnet til heste med 

mavesår

ANBEFALET DAGLIG MÆNGDE/UDFODRING:
300 – 400 gram pr. 100 kg kropsvægt til heste i vedligehold
400 – 500 gram pr. 100 kg kropsvægt til heste i let til middel arbejde 
500 – 700 gram pr. 100 kg kropsvægt til heste i middel til hårdt arbejde

Kraftfoder bør altid udfodres i kombination med grovfoder af god kvalitet 
(hø/wrap) (1,5 – 2 kg pr. 100 kg kropsvægt).

INGREDIENSER: Lucerne, Havreskaller, Hvedeklid, Avner af hørfrø, Sojabønner toastet, Ris klid, Tørret cikoriekvas, 
Hørfrøkage, Hørfrøolie, Sojaolie, Sukkerrørsmelasse, Kartoffelprotein, Rødbede flakes, Gærprodukt, Tørret Johannesbrød.

NU ENDNU 
LAVERE PÅ 
SUKKER OG 

STIVELSE
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CARE PERFORM
A CE

TOP SPORTSMIX – HAVREFRI
Control Mix er den perfekte blanding til heste, hvor man
gerne vil kontrollere hestens temperament. Blandingen 
indeholder ikke havre. Den omfattende sammensætning af 
dette foder, sammen med det høje niveau af vitaminer, 
mineraler og organiske sporelementer, sikrer optimale 
betingelser for muskel-opbygning, vedligehold af knogler  
og led, udholdenhed og energi.

ANBEFALET DAGLIG MÆNGDE/UDFODRING: 
400 – 500 gram pr. 100 kg kropsvægt til heste i let til middel arbejde 
500 – 600 gram pr. 100 kg kropsvægt til heste i middel til hårdt arbejde

Kraftfoder bør altid udfodres i kombination med grovfoder af god kvalitet 
(hø/wrap (1,5–2 kg pr. 100 kg kropsvægt).

Indhold Vitaminer Mineraler og sporstoffer

Råprotein (%) 10,5 Vitamin E (mg/kg) 375 Calcium (%) 1,02
Råfedt (%) 8,6 Vitamin D3 (IU/kg) 3.500 Fosfor (%) 0,51
Fibre (%) 8,7 Vitamin A (IU/kg) 15.000 Kobber (mg/kg) 40
Sukker (%) 7 Vitamin C (mg/kg) 100 Selen (mg/kg) 0,52
Stivelse (%) 25 Biotin (mcg/kg) 1.060 Zink (mg/kg) 126

• Havrefri
• LinexPlus
• VitaPlus
• Ideelt til sportsheste, hvor 

man ønsker at bevare kontrollen

301 CONTROL MIX

INGREDIENSER: Dampvalset byg, Havreskaller, Hørfrø, Byg, Sukkerroemelasse, Hvedegluten, Sojaskaller, Majsflager, Spelt, 
Hvedeklid, Lucerne, Majs, Majsmask, Hvede, Hørfrøolie, Poppet Hvede, Tørrede sukkerroesnitter, Ærteflager, Rødbede flakes,  
Tørret cikoriekvas, Sojaolie, Majsgluten.
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CARE PERFORM
A CE

TOP SPORTSMIX TIL VÆDDELØBSHESTEN
Explo Mix er det rigtige valg, hvis man ønsker hurtigt udløst 
energi til f.eks. væddeløbsheste. De primære energikilder er 
havre, byg og majs. LinexPlus sikrer samtidig vedvarende
energi. Den omfattende sammensætning af dette 
foder,sammen med det høje niveau af vitaminer, mineraler
og organiske sporelementer, sikrer optimale betingelser for
muskelopbygning, vedligeholdelse af knogler og led, 
udholdenhed og energi.

311 EXPLO MIX

ANBEFALET DAGLIG MÆNGDE/UDFODRING:
500 – 600 gram pr. 100 kg kropsvægt til heste i let til middel arbejde 
600 – 700 gram pr. 100 kg kropsvægt til heste i middel til hårdt arbejde

Kraftfoder bør altid udfodres i kombination med grovfoder af god kvalitet
(hø/wrap) (1,5 – 2 kg pr. 100 kg kropsvægt).

Indhold Vitaminer Mineraler og sporstoffer

Råprotein (%) 10,7 Vitamin E (mg/kg) 335 Calcium (%) 1
Råfedt (%) 7,5 Vitamin D3 (IU/kg) 3.600 Fosfor (%) 0,52
Fibre (%) 8,1 Vitamin A (IU/kg) 15.600 Kobber (mg/kg) 32
Sukker (%) 6 Vitamin C (mg/kg) 100 Selen (mg/kg) 0,54
Stivelse (%) 31 Biotin (mcg/kg) 1.070 Zink (mg/kg) 132

• Indeholder 30% havre
• LinexPlus
• VitaPlus
• Ideelt til både hurtig og langsomt 

udløst energi

INGREDIENSER: Havre, Poppet Hvede, Majsflager, Dampvalset byg, Sukkerroemelasse, Hvedeklid, Hørfrø, Sojaskaller, 
Hvedegluten, Majsmask, Hørfrøolie, Tørrede sukkerroesnitter, Majs, Spelt, Majsgluten, Ærteflager, Hvede, Rødbede flakes, 
Lucerne, Sojaolie, Tørret cikoriekvas, Byg, Sojaskrå
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CARE PERFORM
A CE

TOP SPORTSMIX TIL PRÆSTATIONER HVOR
UDHOLDENHED ER NØDVENDIGT
Energy Mix er velegnet til heste der har brug for 
udholdenhed. Det høje fedtindhold, fra LinexPlus, sikrer en 
langsom udløsning af energi, så hesten kan præstere over 
en længere periode. Den omfattende sammensætning af 
dette foder, sammen med det høje niveau af vitaminer, 
mineraler og organiske sporelementer, sikrer optimale 
betingelser for muskelopbygning, vedligeholdelse af 
knogler og led, udholdenhed og energi.

ANBEFALET DAGLIG MÆNGDE/UDFODRING:
500 – 600 gram pr. 100 kg kropsvægt til heste i let til middel arbejde 
600 – 700 gram pr. 100 kg kropsvægt til heste i middel til hårdt arbejde

Kraftfoder bør altid udfodres i kombination med grovfoder af god kvalitet
(hø/wrap) (1,5 – 2 kg pr. 100 kg kropsvægt).

Indhold Vitaminer Mineraler og sporstoffer

Råprotein (%) 10,6 Vitamin E (mg/kg) 375 Calcium (%) 1,03
Råfedt (%) 9,3 Vitamin D3 (IU/kg) 3.500 Fosfor (%) 0,51
Fibre (%) 8,9 Vitamin A (IU/kg) 15.000 Kobber (mg/kg) 40
Sukker (%) 7 Vitamin C (mg/kg) 100 Selen (mg/kg) 0,52
Stivelse (%) 27 Biotin (mcg/kg) 1.060 Zink (mg/kg) 126

• Indeholder 15% havre
• LinexPlus
• VitaPlus
• Højt fedtindhold
• Ideelt til udholdenhedssport 

321 ENERGY MIX

INGREDIENSER: Dampvalset byg, Havre, Hørfrø, Sukkerroemelasse, Hvedegluten, Havreskaller, Sojaskaller, Majsflager, Spelt, 
Hvedeklid, Lucerne, Hørfrøolie, Majs, Majsmask, Hvede, Poppet Hvede,Tørrede sukkerroesnitter, Ærteflager, Rødbede flakes, 
Tørret cikoriekvas, Sojaolie, Majsgluten.
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CARE PREMIUM
Med en god balance mellem energi, vitaminer og mineraler er foderprodukterne  

i Care Premium-serien tiltænkt fritids- og sportsheste, der bliver trænet let  

til moderat. Serien har tre produkter: Calm Mix, Sport Mix og Sport Cup. 

Fælles for alle produkterne er, at de er udviklet med fokus på en afbalanceret 

prioritering mellem energi, præstation og vitaminer.
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CARE PREM
IUM

ALLROUND SPORTSMÜSLI TIL  
SENSITIVE ELLER NERVØSE HESTE
Calm Mix er tilsat tryptophan der har en dæmpende/
beroligende effekt på sensitive og nervøse heste.
Blandingen indeholder ikke havre og den unikke sammen-
sætning af råvarerne skaber en perfekt balance mellem 
energi, præstation og kontrol.
Lucernefibrene sikrer en øget tyggetid, og indholdet af 
hørfrøolie har en positiv effekt på hestens udholdenhed i 
arbejdet samt giver en flot blank pels

ANBEFALET DAGLIG UDFODRING:
300 - 400 gram pr. 100 kg. kropsvægt til heste i vedligehold
400 - 500 gram pr. 100 kg. kropsvægt til heste i let til middel arbejde 
500 - 600 gram pr. 100 kg. kropsvægt til heste I middel til hårdt arbejde

Kraftfoder bør altid udfodres i kombination med grovfoder af god kvalitet 
(hø/wrap) (1,5 – 2 kg pr 100 kg kropsvægt).

Indhold Vitaminer Mineraler og sporstoffer

Råprotein (%) 10,6 Vitamin E (mg/kg) 300 Calcium (%) 1,01
Råfedt (%) 6 Vitamin D3 (IU/kg) 1.900 Fosfor (%) 0,61
Fibre (%) 10,7 Vitamin A (IU/kg) 15.600 Kobber (mg/kg) 34
Sukker (%) 4,5 Vitamin C (mg/kg) 7 Selen (mg/kg) 0,25
Stivelse (%) 28 Biotin (mcg/kg) 320 Zink (mg/kg) 116

• Havrefri
• Lavt proteinindhold
• Tilsat tryptophan, beroligende 

urter og ekstra magnesium
• Strukturrig

302 CALM MIX

INGREDIENSER: Byg knust, Hvedeklid, Havreskaller, Lucerne, Dampvalset byg, Majsflager, Spelt, Sukkerrørsmelasse, Avner af 
hørfrø, Sojaolie, Hørfrøkage, Sojabønner toastet, Hørfrø, Hørfrøolie, Tørret cikoriekvas, Kokos oile, Rapsolie.

NY
FORBEDRET

UDGAVE
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CARE PREM
IUM

ALLROUND SPORTSMIX MED HAVRE
Sport mix er den perfekte blanding til sportheste, som ikke
går på helt pro-niveau. Blandingen indeholder naturligvis alle
essentielle vitaminer, mineraler og sporstoffer.
Takket være sammensætningen af energikilder sikrer man
hesten energi og udholdenhed. Velegnet til hesten der
mangler lidt gnist.

312 SPORT MIX

Indhold Vitaminer Mineraler og sporstoffer

Råprotein (%) 11,2 Vitamin E (mg/kg) 210 Calcium (%) 0,88
Råfedt (%) 5,5 Vitamin D3 (IU/kg) 2.600 Fosfor (%) 0,53
Fibre (%) 10 Vitamin A (IU/kg) 13.100 Kobber (mg/kg) 37
Sukker (%) 5,5 Biotin (mcg/kg) 310 Selen (mg/kg) 0,42
Stivelse (%) 29 Zink (mg/kg) 131

• Til alle typer af sportsheste
• Ideelt til heste der mangler 

gnist
• God all-round blanding

ANBEFALET DAGLIG MÆNGDE/UDFODRING:
300 - 400 gram pr. 100 kg. kropsvægt til heste i vedligehold
400 – 500 gram pr. 100 kg kropsvægt til heste i let til middel arbejde
500 – 600 gram pr. 100 kg kropsvægt til heste i middel til hårdt arbejde

Kraftfoder bør altid udfodres i kombination med grovfoder af god kvalitet
(hø/wrap) (1,5 – 2 kg pr. 100 kg kropsvægt).

INGREDIENSER: Havre, Majsflager, Hvedeklid, Dampvalset byg, Sojaskaller, Sukkerroemelasse, Lucerne, Majsmask, 
Majsgluten, Hvedegluten, Tørrede sukkerroesnitter, Hørfrø, Spelt, Majs, Byg, Hørfrøolie, Sojaolie, Sojaskrå.
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CARE PREM
IUM

ALLROUND SPORTSPELLET
Sport Cup er et komplet fuldfoder til alle typer sportsheste. 
Blandingen er havrefri og har et højt indhold af vitaminer
og mineraler som sikrer hesten energi og ydeevne. Et 
moderat indhold af stivelse og masser af Omega 3 fedtsyrer
fra Hørfrø giver en god fordeling af energikilderne.

Sport Cup er pelleteret og egner sig glimrende til 
foderautomater.

ANBEFALET DAGLIG MÆNGDE/UDFODRING:
250 – 300 gram pr. 100 kg kropsvægt til heste i vedligehold
300 – 450 gram pr. 100 kg kropsvægt til heste i let til middel arbejde
450 - 500 gram pr. 100 kg kropsvægt til heste i middel til hårdt arbejde

Kraftfoder bør altid udfodres i kombination med grovfoder af god kvalitet
(hø/wrap) (1,5 – 2 kg pr. 100 kg kropsvægt)..

Indhold Vitaminer Mineraler og sporstoffer

Råprotein (%) 12,2 Vitamin E (mg/kg) 205 Calcium (%) 0,81
Råfedt (%) 4,5 Vitamin D3 (IU/kg) 2.600 Fosfor (%) 0,56
Fibre (%) 8 Vitamin A (IU/kg) 12.800 Kobber (mg/kg) 36
Sukker (%) 8 Biotin (mcg/kg) 310 Selen (mg/kg) 0,41
Stivelse (%) 25 Zink (mg/kg) 128

• Havrefri
• Til alle typer af heste
• Ideel fordeling af både hurtig  

og langsom udløst energi
• Økonomisk i brug

322 SPORT CUP

INGREDIENSER: Hvedeklid, Majs, Hvedegluten, Byg, Sukkerroemelasse, Sojaskaller, Hvede, Hørfrø, Palmeolie.
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CARE BREED
Avls- og ungheste har andre behov end sportsheste, og Care Breed-serien er 

specielt udviklet med fokus på netop det. En unik sammensætning af vitaminer og 

mineraler sikrer en sund vækst og skaber et solidt fundament for en sund og holdbar 

hest. Der er naturligvis forskellige behov alt efter hestens alder, og derfor består 

Care Breed-serien af tre produkter: Start Mix, Grow Mix og Breed Mix.
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CARE BREED

MÜSLI TIL FØL I FRAVÆNNINGSPERIODEN
Start Mix er en yderst smagbar og letfordøjelig müsli. 
Baseret på laktose for at opnå den ideelle overgang fra 
føllet dier ved hoppen og til fravænning. Man kan med 
fordel vænne føllet til at spise Start Mix så tidligt som 
muligt for at gøre overgangen så skånsom som muligt.

ANBEFALET DAGLIG MÆNGDE/UDFODRING:
Udfodres når føllet begynder at æde krybbefoder i fravænningsperioden.
Der fodres efter ædelyst (dog max 1,5kg) føllets første leve år, hvorefter
der skiftes til Grow Mix.  

Kraftfoder bør altid udfodres i kombination med grovfoder af god kvalitet
(hø/wrap) (1,5 – 2 kg pr. 100 kg kropsvægt).

Indhold Vitaminer Mineraler og sporstoffer

Råprotein (%) 14,4 Vitamin E (mg/kg) 220 Calcium (%) 1,51
Råfedt (%) 6,8 Vitamin D3 (IU/kg) 3.600 Fosfor (%) 0,69
Fibre (%) 5,5 Vitamin A (IU/kg) 18.000 Kobber (mg/kg) 40
Sukker (%) 10,5 Biotin (mcg/kg) 300 Selen (mg/kg) 0,50
Stivelse (%) 29 Zink (mg/kg) 130

• Indeholder laktose for at lette 
overgangen fra mælk til krybbefoder

• Unik balance af vitaminer og  
mineraler

• Sikrer en harmonisk og kontrolleret 
vækst

303 START MIX

INGREDIENSER: Havre, Majsflager, Dampvalset byg, Hvedeklid, Hørfrø, Vallepulver, Sukkerroemelasse, Sojaskrå, Poppet 
Hvede, Tørret Johannesbrød, Majsmask, Kartoffelprotein, Lucerne, Hørfrøolie.
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CARE BREED

BLANDING TIL UNGE HESTE
Grow Mix er udviklet specielt til unge heste i vækst. Grow 
Mix sikrer føl og ungheste optimale vilkår for en
sund vækst og derved mulighed for at udvikle holdbare 
rideheste. 

Lucernefibrene i blandingen sikrer at den unge hest får
maksimal tyggetid. Tyggetiden er vigtig i forhold til at 
udnytte alle nærningsstoffer i foderet. Masser af
kvalitetsfibre i foder til ungheste stimulerer hele 
fordøjelsessystemet og dermed den generelle sundhed.

313 GROW MIX

ANBEFALET DAGLIG MÆNGDE/UDFODRING:
For ungheste/plage: 400-500 gram pr. 100 kg kropsvægt.

Kraftfoder bør altid udfodres i kombination med grovfoder af god kvalitet
(hø/wrap) (1,5 – 2 kg pr. 100 kg kropsvægt)

Indhold Vitaminer Mineraler og sporstoffer

Råprotein (%) 14,7 Vitamin E (mg/kg) 465 Calcium (%) 1,5
Råfedt (%) 5,7 Vitamin D3 (IU/kg) 3.600 Fosfor (%) 0,56
Fibre (%) 8,1 Vitamin A (IU/kg) 21.400 Kobber (mg/kg) 58
Sukker (%) 6 Biotin (mcg/kg) 400 Selen (mg/kg) 0,49
Stivelse (%) 28 Zink (mg/kg) 174

• Unik balance af vitaminer og 
mineraler

• Højt indhold af lucerne stimulerer 
fordøjelsen

• Sikrer sund vækst hos den unge 
hest

INGREDIENSER: Dampvalset byg, Hvedeklid, Havre, Majsflager, Lucerne, Sojaskrå, Sojabønner toastet, Sukkerrørsmelasse, 
Rapskager, Majsmask, Sojaskaller, Hørfrøkage, Sojaolie, Spelt, Hørfrø, Sukkerroemelasse, Tørret cikoriekvas, Kartoffelprotein, 
Hørfrøolie, Gærprodukt, Tørret Johannesbrød.
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CARE BREED

MÜSLI TIL DRÆGTIGE/DIEGIVENDE HOPPER
Breed Mix er udviklet til at dække behovet hos drægtige 
hopper i de sidste 3 måneder af drægtigheden, samt i 
laktationsperioden, hvor føllet drikker hos hoppen.

Breed Mix indeholder alle essentielle aminosyrer, 
kvalitetsprotein og masser af fibre for at sikre hoppen 
optimale vilkår i forbindelse med drægtighed og foling.

ANBEFALET DAGLIG MÆNGDE/UDFODRING:
Sidste 3 måneder af drægtigheden: 400-600 gram pr. 100 kg kropsvægt.
Efter foling/i laktationsperioden stigende til: 700 gram pr. 100 kg kropsvægt.
Gold hopper: 300-400 gram pr. 100kg hest kropsvægt.

Kraftfoder bør altid udfodres i kombination med grovfoder af god kvalitet
(hø/wrap) (1,5 – 2 kg pr. 100 kg kropsvægt).

Indhold Vitaminer Mineraler og sporstoffer

Råprotein (%) 13,7 Vitamin E (mg/kg) 280 Calcium (%) 1,1
Råfedt (%) 6,6 Vitamin D3 (IU/kg) 3.500 Fosfor (%) 0,5
Fibre (%) 8,5 Vitamin A (IU/kg) 17.300 Kobber (mg/kg) 54
Sukker (%) 6,5 Biotin (mcg/kg) 290 Selen (mg/kg) 0,73
Stivelse (%) 26,5 Zink (mg/kg) 161

• Unik balance af vitaminer og 
mineraler i højeste kvalitet

• Understøtter udviklingen af det 
ufødte føl

• Stimulerer og understøtter 
produktionen af mælk hos hoppen

323 BREED MIX

INGREDIENSER: Havre, Majsflager, Hvedeklid, Sukkerroemelasse, Dampvalset byg, Sojaskaller, Hvedegluten, Majsmask, 
Sojaskrå, Majsgluten, Hørfrø, Tørrede sukkerroesnitter, Majskimskrå, Hvede, Majs, Rapskager, Hørfrøolie, Lucerne, Byg, 
Sojaolie, Palmeolie.
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CARE SPECIFICS
Denne unikke serie er udviklet til heste med specielle og specifikke behov. Det kan 

være overvægtige heste, heste der skal øge vægten, heste der kun yder på minimalt 

niveau eller af forskellige årsager skal stå i ro. Serien omfatter syv produkter: 

Condition Mix, Light Mix, Icelander Mix, Optimal Cup, Mineral Mix Allround, 

Vitabar og Jumpi Treats. Light Mix er udviklet til at minimere energiindtaget uden 

at sulte hesten, og derfor er blandingen også velegnet til heste, der skal slanke 

sig. Condition Mix er særligt egnet til heste, hvor man har behov for vægtøgning 

eller vedligehold af vægten. Icelander Mix er udviklet specielt til islandske heste 

og nøjsomme pony- og hesteracer. Optimal Cup er et koncentreret tilskudsfoder 

udviklet til alvs, ungheste og nøjsomme hesteracer. 
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CARE SPECIFICS

TIL HESTE I TRÆNING ELLER HESTE MED BEHOV  
FOR VÆGTØGNING
Müsli uden havre til heste i let til middel arbejde. Et relativt
højt proteinindhold bidrager til at hesten let kan opbygge en 
flot muskulatur, samt hurtigere restituerer efter træning.

Condition Mix indeholder masser af essentielle omega-3 
fedtsyrer fra hørfrø, hvilke har en positiv effekt på hestens 
udholdenhed og giver kontrollerbar energi til arbejdet.
Omega 3 fedtsyrer bidrager desuden til en flot plank pels.

ANBEFALET DAGLIG MÆNGDE/UDFODRING:
300 – 400 gram pr. 100 kg. kropsvægt til heste i vedligehold 
400 – 500 gram pr. 100 kg. kropsvægt til heste i let til middel arbejde
500 -700 gram pr. 100 kg. kropsvægt til heste med behov for vægtøgning

Kraftfoder bør altid udfodres i kombination med grovfoder af god kvalitet
(hø/wrap) (1,5 – 2 kg pr. 100 kg kropsvægt).  

Indhold Vitaminer Mineraler og sporstoffer

Råprotein (%) 13,1 Vitamin E (mg/kg) 200 Calcium (%) 0,94
Råfedt (%) 4,3 Vitamin D3 (IU/kg) 2.500 Fosfor (%) 0,61
Fibre (%) 10,6 Vitamin A (IU/kg) 12.600 Kobber (mg/kg) 35
Sukker (%) 6 Biotin (mcg/kg) 300 Selen (mg/kg) 0,40
Stivelse (%) 26 Zink (mg/kg) 126

• Havrefri
• Højt proteinindhold
• Til fritids- og sportsheste
• Velegnet til vægtøgning

305 CONDITION MIX

INGREDIENSER: Hvedeklid, Dampvalset byg, Byg, Lucerne, Majsflager, Sojaskaller, Sukkerroemelasse, Majsgluten, Majsmask, 
Tørrede sukkerroesnitter, Spelt, Hørfrøolie, Sojaskrå, Hørfrø
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Indhold Vitaminer Mineraler og sporstoffer

Råprotein (%) 11,7 Vitamin E (mg/kg) 170 Calcium (%) 1,10
Råfedt (%) 4,7 Vitamin D3 (IU/kg) 1.700 Fosfor (%) 0,54
Fibre (%) 13,4 Vitamin A (IU/kg) 14.200 Kobber (mg/kg) 31
Sukker (%) 5 Biotin  (mcg/kg) 170 Selen (mg/kg) 0,21
Stivelse (%) 14 Zink (mg/kg) 114

• Havrefri
• Lavt kalorieindhold
• Strukturrig
• Minimerer sult
• Ideelt til heste i boksro, 

overvægtige heste, ældre 
heste og æsler

CARE SPECIFICS

LETFORDØJELIG BLANDING
Undgå risikoen for at din hest bliver overvægtig – uden at 
sulte den. Light Mix er en letfordøjelig blanding til heste og
ponyer med risiko for at tage på.

Det lave indhold af kulhydrat hjælper til at sikre, at din 
hest holder vægten.  

315 LIGHT MIX

ANBEFALET DAGLIG MÆNGDE/UDFODRING:
300 – 400 gram pr. 100 kg kropsvægt til heste i vedligehold 
400 – 500 gram pr. 100 kg kropsvægt til heste i let til middel arbejde

Kraftfoder bør altid udfodres i kombination med grovfoder af god kvalitet 
(hø/wrap) (1,5 – 2 kg pr. 100 kg kropsvægt).

INGREDIENSER: Hvedeklid, Lucerne, Havreskaller, Dampvalset byg, Byg knust, Majsflager, Avner af hørfrø, 
Sukkerrørsmelasse, Hørfrøkage, Sojabønner toastet, Sojaolie, Hørfrøolie, Tørret cikoriekvas.
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CARE SPECIFICS

MÜSLI TIL ISLANDSKE HESTE
Icelander Mix er udviklet specielt til islandske heste og 
nøjsomme pony- og hesteracer. Foderet har et højt indhold
af letfordøjelige fibre og olier af høj kvalitet. Der er tilsat 
ekstruderet hørfrø for at sikre hesten/ponyen masser af 
sunde Omega 3-fedtsyrer, samt masser af let tilgængelig 
og langsomt udløst energi.

Et højt indhold af mineraler sikrer, at immunforsvaret kan 
arbejde optimalt.

ANBEFALET DAGLIG MÆNGDE/UDFODRING:
200 – 300 gram pr. 100 kg kropsvægt til heste i vedligehold/let arbejde
300 – 400 gram pr. 100 kg kropsvægt til heste i let til middel arbejde.
400 – 500 gram pr. 100 kg kropsvægt til heste i middel til hårdt arbejde.

Kraftfoder bør altid udfodres i kombination med grovfoder af god kvalitet 
(hø/wrap) (1,5 – 2 kg pr. 100 kg kropsvægt).

Indhold Vitaminer Mineraler og sporstoffer

Råprotein (%) 9,5 Vitamin E (mg/kg) 400 Calcium (%) 1,37
Råfedt (%) 5,5 Vitamin D3 (IU/kg) 6.000 Fosfor (%) 0,41
Fibre (%) 17,5 Vitamin A (IU/kg) 30.000 Kobber (mg/kg) 96
Sukker (%) 3,5 Vitamin C (mg/kg) 40 Selen (mg/kg) 0,65
Stivelse (%) 21,5 Biotin  (mcg/kg) 300 Zink (mg/kg) 230

• Havrefri
• Omega 3-fedtsyrer fra 

ekstruderet hørfrø
• Let tilgængelig energi fra olie 

og fibre
• Til islændere og nøjsomme 

hesteracer

365 ICELANDER MIX

INGREDIENSER: Avner af hørfrø, Havreskaller, Lucerne, Knust byg, Dampvalset byg, Hvedeklid, Spelt, Majsflager, Hørfrø, 
Sukkerroemelasse, Sojaolie, Hørfrøolie.



Indhold Vitaminer Mineraler og sporstoffer

Råprotein (%) 26 Vitamin E (mg/kg) 1.600 Calcium (%) 2,5
Råfedt (%) 5 Vitamin D3 (IU/kg) 12.000 Fosfor (%) 0,7
Fibre (%) 5,8 Vitamin A (IU/kg) 60.000 Kobber (mg/kg) 200
Sukker (%) 8 Biotin  (mcg/kg) 4,3 Selen (mg/kg) 2,95
Stivelse (%) 8 Zink (mg/kg) 420

• Koncentreret tilskudsfoder
• Lavt indhold af sukker (8%)  

og stivelse (8%)
• Økonomisk i brug

CARE SPECIFICS

TIL AVLS,- UNGHESTE OG NØJSOMME RACER
Optimal Cup er et koncentreret tilskudsfoder til alle typer 
heste, men egner sig især til føl, ungheste, avlshopper 
og nøjsomme hesteracer. Lille udfodrings mængde, 
økonomisk i brug, og indeholder KUN 8% sukker 
og stivelse. Kan med fordel bruges til sports heste i 
kombination med anden energi kilde.
 

              

363 OPTIMAL CUP

ANBEFALET DAGLIG MÆNGDE/UDFODRING:
Føl og ungheste: 150 gram pr. 100 kg kropsvægt. 
Avlshopper, sidste del af drægtigheden: 150 gram pr. 100 kg kropsvægt. 
Udvokset hest: 100 gram pr. 100 kg kropsvægt til heste i vedligehold/let 
træning. 

Optimal Cup bør altid udfodres i kombination med grovfoder af god kvalitet 
(hø/wrap), med min. 1,5-2,0 kg grovfoder pr. 100 kg kropsvægt.

INGREDIENSER: Hvedeklid, Sojaskrå, Majsmask, Sukkerroemelasse, Hørfrø, Gærprodukt.
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CARE SPECIFICS

PILLETERET VITAMIN- OG MINERALBLANDING
Mineral Mix – Allround er en pilleteret vitamin- og 
mineralblanding, som sikrer at heste er dækket ind med 
vitaminer og mineraler hele året. 

Blandingen er velegnet til alle typer af heste og ponyer,  
og kan med fordel bruges som supplement til kraftfoder. 
Blandingen indeholder organiske mineraler.

ANBEFALET DAGLIG MÆNGDE/UDFODRING:
15 gram pr. 100 kg af hestens vægt (eks. 500 kg hest gives  
75 gram pr. dag).

Indhold Vitaminer Mineraler og sporstoffer

Råprotein (%) 9,2 Vitamin E (mg/kg) 2.000 Calcium (%) 7
Råfedt (%) 3 Vitamin D3 (IU/kg) 40.000 Fosfor (%) 2
Fibre (%) 4 Vitamin A (IU/kg) 200.000 Kobber (mg/kg) 461
Sukker (%) 6 Vitamin C (mg/kg) 500 Selen (mg/kg) 12
Stivelse (%) 16,5 Biotin  (mcg/kg) 10.000 Zink (mg/kg) 1.500

• Pilleteret vitamin- og 
mineraltilskud

• Velegnet til alle typer af heste  
og ponyer

• Indeholder organiske mineraler

447 MINERAL MIX – 
 ALLROUND

INGREDIENSER: Hvedeklid, Majs, Sukkerroemelasse, Palmeolie.
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Indhold Vitaminer Mineraler og sporstoffer

Råprotein (%) 10 Vitamin E (mg/kg) 1.333 Calcium (%) 2,0
Råfedt (%) 3 Vitamin D3 (IU/kg) 13.330 Fosfor (%) 0,60
Fibre (%) 10 Vitamin A (IU/kg) 88.800 Kobber (mg/kg) 143
Sukker (%) 6 Biotin  (mcg/kg) 3.925 Selen (mg/kg) 1,80
Stivelse (%) 25 Zink (mg/kg) 693

• Vitamin- og mineralbar
• Tilskudsfoder til heste
• Velegnet til heste og ponyer 

med tendens til overvægt

CARE SPECIFICS

TILSKUDSFODER TIL HESTE
Vita-bar er en vitamin- og mineralbar, 
som sikre heste på græs er dækket ind 
med vitaminer og mineraler. Kan med 
fordel også bruges i vinterhalvåret 
til nøjsomme hesteracer. Velegnet 
til heste og ponyer med tendens til 
overvægt. 
 
 

410 VITA-BAR

ANBEFALET DAGLIG MÆNGDE/UDFODRING:
Fodringsråd: (1 pakning = 30 bar) 
Pony (op til 300kg): 0,5 bar pr. dag
Hest (over 300kg): 1 bar pr. dag

INGREDIENSER: Hvedeklid, Havreskaller, Melasse, Sojabønneskaller, Majsflager, Havre, Byg, Sort havre, Majsgryn,  
Knækket hvede, Knækket byg, Majsgluten, Alfalfa, Hørfrø, Hvedeklid. 
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CARE SPECIFICS

GODBIDDER DIN HEST VIL ELSKE
Jumpi Treats er lækre smagfulde godbidder. Den lækre duft og 
gode smag gør disse til den perfekte godbid til alle slags heste, 
der fortjener lidt ekstra forkælelse. Fås i 5 forskellige 
smagsvarianter, vanilje, urter, æble, lakrids og gulerod, som 
hesten med garanti vil elske. 

• Lækre treats til din hest
• Høj smagbarhed
• Til alle heste og ponyer, der 

fortjener noget ekstra

JUMPI TREATS

ANBEFALET DAGLIG MÆNGDE/UDFODRING:
Fodringsråd: (1 pakning = 30 bar) 
Pony (op til 300kg): 0,5 bar pr. dag
Hest (over 300kg): 1 bar pr. dag

NYHED!
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AVEVE PRODUKTOVERSIGT

Hestekategorier

CARE ESSENTIALS CARE PERFORMANCE

Ba
la

nc
e 

M
ix

Re
cu

p 
M

as
h

Al
l-i

n 
So

up

Sp
or

t M
ix

 Z
er

o

Co
nt

ro
l M

ix

Ex
pl

o 
M

ix

En
er

gy
 M

ix

Føl

Plage/Ungheste

Avlshopper •
Hingste • •
Islandske heste • • •
Heste i let til middel træning • • • •
Heste i middel til hård træning • • • • • •
Nøjsomme heste • • •
Ældre heste • • •

Specifikke behov

Overvægtige heste • •
Forfangne heste • •
Heste med mavesår eller tendens til 
mavesår • •
Heste der skal tage på •
Heste i boksro/genoptræning  • • •
Heste der nemt stresser/er nervøse • • •
Svækkede heste der skal komme sig 
(operation/sygdom) • •
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CARE PREMIUM CARE BREED CARE SPECIFICS
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•  HØJ SMAGBARHED  •  TIL ALLE TYPER HESTE  •  HØJT FIBERINDHOLD
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AVEVE
– kvalitetsfoder til morgendagens stjerner


