
Soja R2 Toasted 
HP Flakes
Fodermiddel, 
toastede/varmebehandlede sojafl ager
GMO-frit – VLOG verifi ceret

Gennem innovativ tilgang, viden og sikkerhed
udvikler og forædler R2 Agro funktionel ernæring
for professionelle og passionerede hesteejere,
der sigter efter det optimale – med ro i maven



R2 Agro A/S  ·  Odinsvej 23  ·  DK-8722 Hedensted  ·  Denmark  ·  Phone: +45 7674 1200  ·  info@r2agro.com  ·  www.r2agro.com

Soja R2 Toasted HP Flakes består af europæiske GMO-frie kvalitetssojabønner.
R2 Agro har udviklet en metode, hvor bønnerne gennem toastning varmebehandles, 
inden de i plastisk form valses til strukturfl ager. Metoden gør det muligt at fremstille 
store, holdbare fl ager med et minimalt indhold af snus og smuld.

Fordelen ved Soja R2 Toasted HP Flakes er, at næringsudbyttet er særdeles højt på grund af toastningen og valsningen. 
Strukturfl agerne giver en god struktur i foderet og vil fremme hestens tyggerefl eks; derved vil den danne mere spyt, hvilket 
er sundt for pH-niveauet i mavesækken. Når sojabønnerne toastes, reduceres indholdet af fordøjelseshæmmende sto� er i 
de rå sojabønner, og proteinet bliver lettere tilgængeligt for hesten. 

Sojabønner er en rigtig god, og velsmagende, protein- og energikilde til heste, med et meget højt indhold af den essentielle 
aminosyre lysin. Desuden har Soja R2 Toasted HP Flakes et højt indhold af olie med naturligt indhold af Lecithin, som er en 
god energikilde til heste. Forarbejdningen af bønnerne sørger for, at produktet har et lavt indhold af skimmelsvampe og 
bakterier.

Fordele og e� ekt
•  God til heste som skal tage på
•  Vigtig proteinkilde, høj i den essen-

tielle aminosyre lysin. Lysin er vigtig 
til dannelse af muskler og til vækst, 
det er derfor et rigtig godt fodermid-
del til sportsheste og ungdyr

•  Tilfører energi og elementer til mu-
skelsætning

•  Godt til ældre heste eller heste med 
tandproblemer

•  Optimalt til heste som i stressperi-
oder er småtspisende, f.eks. ved løb 
eller konkurrence

•  God kvalitet uden uønskede sto� er

heste.R2agro.dk

Anvendelse
Anvend efter behov. 

Vejledende analyser
ANALYTISKE BESTANDDELE PR. KG

Energi – Foderenheder 1,6 FEh
Energi – DE 18,1 MJ
Råprotein 36,5 %
Råfedt 22,3 %
Træstof 7,5 %
Råaske 4,5 %
Kulhydrater (NFE) 22,0 %
Stivelse 8,0 %
Sukker 5,0 %
Lysin 2,3 %

Pakning
• 25 kg papirsække


