All In är ett basfoder som passar bra till de
flesta typer av hästar som har ett behov av
att komplettera grovfodret med något mer
än bara ett mineralfoder. Fodrets
grundläggande syfte är att komplettera de
vanligaste bristerna i skandinaviskt
grovfoder, så kallad ”Hay-balancer”.

All In
Nya generationens hästfoder
All In är ett svenskt, spannmålsfritt
basfoder med ett mycket lågt innehåll av
socker och stärkelse, med stor variation av
fibrer samt en hög koncentration av
protein, vitaminer och mineraler.
All In innehåller noggrant utvalda, svenska
råvaror som är sammansatta för att
tillgodose hästens näringsbehov på ett så
naturligt sätt som möjligt. Dessutom är det
smakligt för hästarna och detta utan någon
tillsats av melass eller sirap!

All In kan med fördel kombineras med
exempelvis havre till hästar som av olika
anledningar behöver mer kraftfoder,
alternativt med riskli eller olja till hästar
som behöver mer energi men bör undvika
foder med mycket stärkelse.

Sammansättning:
Lusern, torkad drank, linfrökaka, aspbark,
betfiber*, kallpressad rapsolja, torkade
morötter, torkade rödbetor, mineraler,
kelaterade spårämnen & vitaminer
*endast i All In Pellets.
Analytiska beståndsdelar, per kg:
Original / Pellets

All In är ett lämpligt basfoder till hästar
med benägenhet att drabbas av magsår
eller korsförlamning samt till hästar med
metaboliska problem.

Omsättbar energi
Smältbart råprotein
Råprotein
Lysin
Metionin
Råfett
Aska
Växttråd
Stärkelse
Socker
Kalcium
Fosfor
Magnesium
Natrium

10 MJ
150 / 146 g
195 / 193 g
7,5 / 7,4 g
3,5 g
6,2 %
8,8 %
17 %
1,5 %
3,5 / 4,8 %
14 g
9/8g
6g
4g

Spårämnen, per kg:
Järn
Koppar
Mangan
Zink
Kobolt
Jod
Selen (selenjäst)

205 mg
125 mg
165 mg
300 mg
0,6 mg
0,9 mg
1,2 mg

Tillsatsämnen, per kg:
Vitamin A
Vitamin D3
Vitamin E
Vitamin B1
Vitamin B2
Vitamin B6
Vitamin B12
Niacin
Pantotensyra
Folsyra

21 000 IE
2 400 IE
600 mg
24 mg
24 mg
12 mg
0,18 mg
60 mg
24 mg
12 mg

Rekommendation ca 150-200 g per 100 kg
kroppsvikt och dygn för att täcka behovet
av protein, vitaminer och mineraler i
kombination med ett genomsnittligt
grovfoder.
Dela gärna upp alla fodergivor på flera mål
för bästa möjliga foderutnyttjande.

Mer om råvarorna:
Lusern tillför protein, fibrer samt mycket
vitaminer och mineraler. Lusernen i All In
är odlad och torkad i Östergötland.
Torkad drank är en bra och smaklig
proteinkälla. Ett svenskt alternativ till soja.
Drank i All In är en biprodukt man får vid
framställning av etanol från vete, under
processen förbrukas i princip all stärkelse
men innehållet av protein och växtfiber
finns kvar.
Linfrökaka (linfröexpeller) är linfrö som
processats och behöver därför inte

upphettas
innan
utfodring.
Linfrö
innehåller
växtslem
som
skyddar
slemhinnan i mage och tarm. Har ett högt
innehåll av omega-3 och omega-6
fettsyror. Även linfrökaka är ett proteinrikt
fodermedel.
Aspbark är en naturlig fiberkälla och
hästar väljer själva gärna aspbark om de får
möjlighet.
Betfiber har ett högt innehåll av pektin
som är bra för en stabil grovtarmsflora.
Kallpressad rapsolja är en svensk olja
med en god fettsyrasammansättning.
Tillför energi, vitaminer (främst vitamin E
och K), omega-3 och omega-6 fettsyror
samt växtsteroler.
Morötter har ett högt innehåll av
lättsmälta fibrer och vitaminer, framförallt
innehåller de mycket β-karoten. Dessutom
är de mycket smakliga!

Rödbetor har ett högt innehåll av
färgämnet betanin vilket är en antioxidant.
Rödbetor innehåller även lättsmälta fibrer,
vitaminer och har en hög smaklighet.
Mineraler är tillsatta för att ge All In en
sammansättning av mineraler som
kompletterar de vanligaste bristerna i
grovfoder. Ca/P-kvot är 1,55 i Original och
1,75 i Pellets.
Spårämnen är framförallt tillsatta i
kelaterad form, det innebär att de är
bundna till protein – så kallat organiskt
bundna. Anledningen till detta är för att få
så hög biotillgänglighet som möjligt så att
hästen verkligen kan tillgodogöra sig de
spårämnen som den får i sig.

Original eller Pellets?
Skillnaden i näringsinnehåll mellan Original och Pellets är väldigt liten. Skillnaden mellan de
olika sorterna är främst formen.
All In Original är helt enkelt en blandning av råvarorna, de blandas noga och packas på säck.
Detta gör att All In Original består av både större bitar och mindre smulor vilket gör att det
bästa är att blötlägga fodret före utfodringen. Andelen smulor i säcken kan variera en hel del
mellan olika batcher och det beror helt enkelt på hur bra råvarorna håller formen. De flesta
smulor består av aspbark eller linfrökaka. Vid blötläggning tar det ca 30 -60 minuter innan
fodret löst upp sig helt.

All In Pellets är en pelleterad variant av All In Original, det enda som tillsatts utöver
råvarorna i Original är betfiber för att få ytterligare en bra fiberkälla i fodret. Pelletsen
tillverkas genom att råvarorna mals, blandas och sedan pressas de till pellets med hjälp av
vattenånga till små pellets på 4 mm i diameter. All In Pellets är liten och porös vilket gör den
lämpliga att fodra med både torra och blötlagda. Om man blötlägger All In Pellets löser det
sig fort och kan utfodras strax efter men det är heller inga problem om det står några timmar
innan utfodring.
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