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Original Pur.Itan 
Müslifoder uden korn og tilsat sukker 

Höveler Original Pur.Itan er et sundt og 100% kornfrit müslifoder 

med et kraftigt reduceret stivelses- og sukkerindhold, særdeles 

velegnet til heste og ponyer, hvor man skal have ekstra fokus på 

at mindske den daglige tildeling af sukker og stivelse.  

Original Pur.Itan kan anvendes nøjsomme konkurrence- og 

fritidsheste i vedligehold, let og middel arbejde, og sikrer 

forsyningen af alle nødvendige vitaminer, mineraler og 

sporstoffer. 

Det stærkt reducerede indhold af letfordøjelige kulhydrater understøtter et sundt stofskifte hos hesten. Vitamin- 

mineral- og proteinsammensætningen er nøje afstemt, og produktet har et afbalanceret indhold af aminosyrer 

og energi. Komponenter med præbiotisk virkende ingredienser understøtter hestens fordøjelse og trivsel.  

Original Pur.Itan er tilsat hørfrø- og solsikkeolie, der giver en smuk pels, samt lucerne der forlænger tyggetiden 

og derved spytproduktionen. Indeholder ingen soja. Proteinandelen stammer udelukkende fra lucerne og 

solsikkekager. Kontakt os for yderligere vejledning herom på kontakt@hoeveler.dk 

Sammensætning: 

Solsikkeskaller 
Lucerne  
Johannesbrød  
Solsikkeskrå  
 

Æblekvas  
Søde lupinflager  
Ærteflager  
Hørfrøkage  

Solsikkeolie  
Hørfrøolie  
 

 

Analytiske bestanddele: 

FE/kg 
Råprotein 
Råfibre 
Råaske 
Råfedt 
Calcium 
Fosfor 
Natrium 
Magnesium  
Sukker 
Stivelse 
 
 
 

0,64        
13,1 %  
27,7 %  

7,9 %  
5,5 %  
1,2 % 
0,5 % 
0,4 % 
0,2 % 
5,9 %  
4,6 % 

 
 
 

A-vitamin 
D3-vitamin 
E-vitamin 
B1 
B2 
B6 
B12 
Niacin  
Folsyre  
Biotin  
 
 

14.200 I.E./kg 
3.900 I.E./kg 

150 mg/kg 
4 mg/kg 
7 mg/kg 
3 mg/kg 

27 mcg/kg 
35 mg/kg 

3 mg/kg 
220 mcg/kg 

Jern  
Zink  
Mangan  
Kobber  
Jod  
Selen  
Kalium  
Lysin  
Methionin  
 
 

         76 mg/kg 
      126 mg/kg 
         61 mg/kg 
         20 mg/kg 
           2 mg/kg 
       0,4 mg/kg 
                1,1 % 

0,55 % 
0,2 % 
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Vejledende daglig udfodringsmængde pr. 100 kg kropsvægt: 

Vedligehold: 130 g  Let arbejde: 300 g  Middel arbejde: 630 g 

1 Höveler foderskovl Original Pur.Itan vejer 830 gram. 

Stivelsesindhold i gram pr. dagsration*: 

Vedligehold: 32,5 g   Let arbejde: 75,0 g   Middel arbejde: 157,5 g
  

*Beregnet ud fra Hövelers vejledende daglige udfodringsmængde til en 500 kg hest.  

Generelt om fodring: 

Höveler Hestefoder anbefaler altid at udfodre den daglige fodermængde over 2-3 måltider og gerne flere.  

Heste drikker ca. 20-30 liter vand dagligt, hvorfor vi altid anbefaler, at hesten har fri adgang hertil – især ved 
fodring med store mængder fibre. 

Höveler Hestefoder anbefaler altid 1,75-2 kg. grovfoder pr. 100 kg. kropsvægt – gerne fordelt over hele døgnet. 

Höveler Hestefoder anbefaler altid, at hesten har fri adgang til en saltsten – heste i hårdt arbejde bør tildeles 
elektrolytter ved behov. 

Holdbarhed: 
12 måneder fra produktionsdato 

Pakning: 
20 kg. sække 
720 kg/ palle 
 

Höveler Hestefoder er en af Europas største og mest anerkendte producenter af foder til heste. Firmaet blev 

grundlagt i 1905 i Tyskland og er bygget op omkring mange års erfaring og nyeste videnskabelige viden 

omkring hestens næringskrav.  

Höveler Hestefoder kan tilpasses ethvert hestehold. Vores sortiment består af foder tilpasset alle typer heste 

lige fra hobbyheste og avlsheste til præstationsheste på højt niveau. 

Har du et større hestehold har du mulighed for at blive tilknyttet en af vores dygtige og kompetente 

konsulenter. Vi arbejder målrettet for at tilpasse dine ønsker til fodring af dine heste. 

Gratis rådgivning og foderplanlægning, samt bestilling af staldbesøg - kontakt os på kontakt@hoeveler.dk 

Höveler Hestefoder forhandles i Danmark via Vilofarm, Hobro. Du kan købe produkterne i Danish Agro 

Shoppen eller online på  www.danishagroshoppen.dk 
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