
 

 
 

       MinerAll 
 

MinerAll är ett mycket smakligt 

mineralfoder med vitaminer.   

MinerAll är tillverkat i Sverige.  

- Svensktillverkat  

- GMO fritt 

- Selen tillsatt som selenjäst 

- Organiskt bundna spårämnen 

MinerAll innehåller en stor andel 

kelaterade (organiskt bundna) 

spårämnen och selen i form av 

selenjäst för ett optimalt upptag i 

hästens kropp. MinerAll innehåller 

även naturliga polyfenoler med 

antioxidativ verkan motsvarande 

E-vitamin. 

 

 

 

 

 

 
 
MinerAll kan användas som enda 

komplement till ett grovfoder med 

högt näringsinnehåll eller som en 

del av foderstaten när givan av 

annat kompletteringsfoder inte 

tillgodoser vitamin- och mineral-

behovet. Det höga innehållet av 

spårämnen och vitaminer gör Mi-

nerAll till ett lämpligt mineralfoder 

även till avelshästar och hårt arbe-

tande hästar. 

MinerAll täcker upp de vanliga 

bristerna av vitaminer, mineraler 

och spårämnen i svenska grov-

foder. För att veta om grovfodret 

har avvikande värden behöver det 

analyseras. I första hand rekom-

menderas en foderstat beräknad 

utifrån ett analyserat grovfoder. 

Om analys saknas kan den gene-

rella utfodringsrekommendation-

en på baksidan användas. 

www.swedfed.se 



Utfodringsrekommendation:  

Ungefärlig mängd MinerAll per 
dag i kombination med grovfoder  
Häst ca 600 kg   
Lätt träning  70-90 g 
Medelhård träning  80-110 g 
Hård träning  100-150 g  
Högdräktig  100-150g 
Digivande  150-200 g 
Ponny ca 350 kg  
Lätt träning  40-60 g 
Medelhård träning  50-80 g 
Hård träning  80-100 g 
Högdräktig  80-120 g 
Digivande  110-160 g 

Sammansättning MinerAll:  
Kalkstensmjöl, vetekli/fodermjöl, 
monokalciumfosfat, koksalt,  
magnesiumoxid, lusern, spåräm-
nen, vitaminer, torkad citrus  

Analytiska beståndsdelar, per kg 
Kalcium                 11 % (110 g/kg) 
Fosfor                     5 % (50 g/kg) 
Magnesium           6 % (60 g/kg) 
Natrium                 6 % (60 g/kg) 
Råaska 60 % 
Ca/P kvot 2,2 
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Tillsatser per kg 
Spårämnen 
Zink 4500 mg 
- Varav kelat 2700 mg 
Koppar 2000 mg 
- Varav kelat 1000 mg 
Mangan 2000 mg 
- Varav kelat 1000 mg 
Järn  600 mg 
- Varav kelat 200 mg 
Jod  10 mg 
Kobolt 7,5 mg 
Selen  20 mg 
- Varav allt från selenjäst  
Vitaminer 
Vitamin A  350 000 IE 
Vitamin D3 40 000 IE 
Vitamin E  10 000 mg* 
Vitamin K3 50 mg 
Biotin  10 mg 
Vitamin B1  400 mg 
Vitamin B2  400 mg 
Vitamin B6  200 mg 
Vitamin B12 3 mg 
Niacin  1000 mg 
Pantotensyra  400 mg 
Folsyra  200 mg 
Vitamin C 5000 mg 
 *Varav 1000 mg polyfenol motsva-

rande naturligt vitamin E 

Finns i 8 kg hink och 20 kg säck 


