
 Cool-Mix - "Non heating muesli” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sammensætning: Mikroniseret spelthvede, mikroniserede majsflager, mikroniserede bygflager, puffet 
spelthvede, babymajs, lucerne, roepiller, hørfrøolie, sojaolie, melassesirup, foderkridt, vitaminer, beta-
karoten, salt, elektrolytter, mineraler (org./uorg.), sporstoffer (org./uorg.) og antioxidanter.  
 
Udseende: Muesli 
 
Emballage: 20 kg sæk 
 
Energiindhold: Moderat 
 
Velegnet til:  
 
• Rekreationsheste 
• Ungheste på 2 - 3 år  
• Avlsheste pga. højt indhold af naturligt beta-karoten, der virker frugtbarhedsfremmende 
• Heste i let eller moderat træning 
• Heste i hård træning, der bliver for "varme", nervøse eller stressede af foder med havre 
• Nøjsomme racer og (for) trivelige heste. (pga. produktets moderate energiindhold og lave 

stivelses- og sukkerindhold) 
 
HAVENS Cool-Mix er en allroundmuesli, der er velegnet til stort set alle slags heste. Produktet har et 
moderat indhold af udelukkende ”slow release energy”, et højt indhold af magnesium og et lavt indhold 
af stivelse og sukker – alle forhold, der modvirker stress, nervøsitet og for meget energi. Giver en 
komplet og afbalanceret forsyning med alle nødvendige næringsstoffer, også til toppræstationer, uden 
at hesten bliver sværere at håndtere. Hveden i produktet er spelt, såkaldt ”urhvede”, der tåles godt af 
nøjsomme hesteracer, der ofte er følsomme overfor hvedeprotein (gluten). Produktets fedtindhold 
stammer overvejende fra hørfrøolie, der har et højt indhold af essentielle omega-3 fedtsyrer, der er 
vigtige for immunforsvaret og giver sund hud og hove, samt et blankt hårlag. 
 
Fodervejledning: Se næste side af dette datablad. Husk at hesten hver dag skal have mindst 1,2 kg 
godt hø el. 1,5 kg wrap pr. 100 kg, samt fri adgang til frisk drikkevand og en ren saltsten. 
 
Næringsindhold: 
 
Energi 0.89 FE/kg Vitaminer (tilsat):  Mineraler:  
Ford. råprotein 10.0% Vit. A 18,750 IE/kg Calcium (Ca) 12,5 g/kg 
Stivelse 23,5% Vit. D-3 2,950 IE/kg Phosphor (P) 3.6 g/kg 
Sukker 4,0% Vit. E. 350 mg/kg Magnesium (Mg) 3.0 g/kg 
Råfibre 12.4% Biotin 200 mcg/kg Natrium (Na) 2.1 g(kg 
Råfedt 2.8% Vit. K3 1,2 mg/kg Kalium (K) 12.2 g/kg 
Råaske 8.0% Vit. B1 3,6 mg/kg Sporstoffer :  
Essentielle aminosyrer: Vit. B2 6,0 mg/kg 6.0 mg/kg 395.0 mg/kg  
Lysin 4,8 g/kg Vit. B6 3.0 mg/kg Kobber (Cu) 70.0 mg/kg 
Methionin + Cystein 4.2 g/kg Vit. B12 24.0 mcg/kg Zink (Zn) 225.0 mg/kg 
Threonin 4,3 g/kg Panthothensyre 11,0 mg/kg Mangan (Mn) 135.0 mg/kg 
Tryptofan 1.6 g/kg Niacin 35.0 mg/kg Cobalt (Co) 1.2 mg/kg 
  Folinsyre 3,9 mg/kg Iod (I) 0.9 mg/kg 
  Cholinchlorid 180.0 mg/kg Selen (Se) 1,3 mg/kg 
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Havrefri  



 
 
Eksempler på foderplaner 
 
Hestens vægt Vedligehold Let/moderat arbejde Hårdt arbejde 
300 kg 0,6 kg Cool-Mix 

Evt. max. 0,9 kg havre 
Evt. 0,25-0,75 kg lucerne 
mindst 4 kg hø 
 

0,9 kg Cool-Mix 
Evt. max. 1,3 kg havre 
Evt. 0,25-0,75 kg lucerne 
mindst 4 kg hø 
evt. 30 g elektrolytter* 
 

1,4 kg Cool-Mix 
Evt. max. 1,5 kg havre 
Evt. 0,25-0,75 kg lucerne 
mindst 4 kg hø 
30 g elektrolytter* 
evt. 1-1½ dl. olie  

400 kg 0,8 kg Cool-Mix 
Evt. max. 1,2 kg havre 
Evt. 0,5-1,0 kg lucerne 
mindst 5 kg hø 
 

1,2 kg Cool-Mix 
Evt. max. 1,8 kg havre 
Evt. 0,5-1,0 kg lucerne 
mindst 5 kg hø 
evt. 40 g elektrolytter* 
 

1,7 kg Cool-Mix 
Evt. max. 2,0 kg havre 
Evt. 0,5-1,0 kg lucerne 
mindst 5 kg hø 
40 g elektrolytter* 
evt. 1-2 dl olie 

500 kg 1,0 kg Cool-Mix 
Evt. max. 1,5 kg havre 
Evt. 0,75-1,25 kg lucerne 
mindst 6 kg hø 
 

1,5 kg Cool-Mix 
Evt. max. 2,2 kg havre 
Evt. 0,75-1,25 kg lucerne 
mindst 6 kg hø 
evt. 50 g elektrolytter* 
 

2,0 kg Cool-Mix 
Evt. max. 2,5 kg havre 
Evt. 0,75-1,25 kg lucerne 
mindst 6 kg hø 
50 g elektrolytter* 
evt. 1-2½ dl. olie  

600 kg 1,2 kg Cool-Mix 
Evt. max. 1,6 kg havre 
Evt. 1,0-1,5 kg lucerne 
mindst 7-8 kg hø 
 

1,8 kg Cool-Mix 
Evt. max. 2,5 kg havre 
Evt. 1,0-1,5 kg lucerne 
mindst 7-8 kg hø 
evt. 60 g elektrolytter* 
 

2,3 kg Cool-Mix 
Evt. max. 3,0 kg havre 
Evt. 1,0-1,5 kg lucerne 
mindst 7-8 kg hø 
60 g elektrolytter* 
evt. 1½-3 dl. olie 

 

Cool-Mix skal tildeles i de angivne mængder for at sikre at hesten får dækket hele sit behov for 

vitaminer og mineraler. Det er derimod kun nødvendigt at tildele havre, hvis hestens huld og 
energiniveau kræver det. De angivne mængder havre bør ikke overskrides af hensyn til 
stivelsesmængden. Har hesten problemer med at holde huld suppleres i stedet med olie, lucerne, 
ekstra hø eller Slobber Mash. Hvis hesten bliver for tændt af havre, kan dette erstattes helt eller 
delvist af varmebehandlet byg eller varmebehandlet majs. 
 
* Mængden af elektrolytter er ved brug af EquiForce Lyt. Ved brug af andet mærke skal dette mærkes 
anbefaling følges. NB: Heste i let/moderat arbejde, der sveder meget, skal tildeles samme mængde 
elektrolytter som heste i hårdt arbejde. Heste i hårdt arbejde kan desuden have behov for ekstra E-
vitamin samt tilskud af B-vitamin og evt. C-vitamin. Læs mere om disse tilskud under ”produkter” på 
shop.havens.dk eller kontakt vores foderrådgivning. 
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