
Slobber Mash – ”Det ekstra måltid med den store virkning” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sammensætning: Knust hørfrø, hvedeklid, mikroniserede majsflager, mikroniserede bygflager, puffet 
hvede, roepiller, hørfrøolie, sojaolie, solsikkeolie, vitaminer, elektrolytter, mineraler, foderkridt, salt, 
sporstoffer og antioxidanter.  
 
Udseende: Mash 
 
Emballage: 20 kg sæk 
 
Energiindhold: Moderat 
 
Velegnet til:  
 

• Heste på stald, da opstaldning gør hestens fordøjelse mere træg pga. mindre bevægelse. Det 
meget høje indhold af hørfrø og klid holder maven i gang og forebygger fordøjelsesproblemer. 

• Opretholdelse af godt huld, f.eks. ved hård træning, vækst, reproduktion, sygdom eller høj alder. 
• Heste på jordfold/vinterfold, da hørfrø indeholder naturlige slimstoffer, der indkapsler sand/jord i 
fordøjelsessystemet og fører det med ud med gødningen, hvorved risikoen for sandkolik mindskes. 

• Heste, der er uvillige til at indtage tilstrækkeligt foder og væske ved konkurrence, transport o. lign. 
• Heste med pels-, hud- og hovproblemer (pga. meget højt indhold af biotin og essentielle fedtsyrer). 
• Heste med tendens til nyreslag eller forfangenhed (pga. meget lavt indhold af sukker og stivelse). 
• Heste, der er uvillige til at indtage medikamenter, tilskud, o. lign. med mindre god smag, idet 
mashen kan skjule smagen af disse og den våde konsistens umuliggør frasortering. 

 
Det ekstra måltid som hesten elsker! Passer til alle heste og i enhver foderplan. Diætetisk 
specialprodukt, der skånsomt udrenser, stimulerer og stabiliserer hestens fordøjelse. Meget højt 
indhold af biotin og essentielle fedtsyrer (omega-3 og omega-6) giver skinnede pels, sund hud og 
sunde hove.  
  
Fodervejledning: Tildeles mindst 2 gange pr. uge og gerne dagligt.  Anbefalet mængde pr. fodring 1–
1,5 kg (ponyer dog 0,5-1 kg). Tilsættes 1–2 dele koldt/lunkent/håndvarmt vand og udblødes i ca. 10 
min. før fodring. Brug IKKE kogende vand, da dette ødelægger en del af vitaminerne i produktet. Gives 
som supplement til øvrig foder- og grovfoderration. 
 

Næringsindhold: 
 
Energi 0,85 FE/kg Vit. E. 330 mg/kg Magnesium (Mg) 2,8 g/kg 

Ford. råprotein 10,0% Biotin 250 mcg/kg Natrium (Na) 3,0 g(kg 

Stivelse 23,5% Vit. K3 1,3 mg/kg Kalium (K) 9,7 g/kg 

Sukker 6,0% Vit. B1 3,8 mg/kg Sporstoffer :  

Råfibre 7,8% Vit. B2 6,3 mg/kg Jern (Fe) 320.0 mg/kg 

Råfedt 5,4% Vit. B6 3,2 mg/kg Kobber (Cu) 60.0 mg/kg 

Råaske 9,0% Vit. B12 25.0 mcg/kg Zink (Zn) 260.0 mg/kg 

Essentielle aminosyrer: Panthothensyre 11,3 mg/kg Mangan (Mn) 100,0 mg/kg 

Lysin 4,9 g/kg Niacin 36,0 mg/kg Cobalt (Co) 1.8 mg/kg 

Methionin + Cystein 5,0 g/kg Folinsyre 4,0 mg/kg Iod (I) 1,3 mg/kg 

Threonin 4,4 g/kg Cholinchlorid 188.0 mg/kg Selen (Se) 400,0 mcg/kg 

Tryptofan 1.8 g/kg Mineraler:    

Vitaminer (tilsat):  Calcium (Ca) 10,2 g/kg   

Vit. A 19,000 IE/kg Phosphor (P) 4,5 g/kg   

Vit. D-3 3,000 IE/kg Ca/P-forhold 2,3   
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