
Framgång föder framgång

HIPPOS



AB Johan Hansson har sedan 1981 producerat hästfoder med stor
framgång och har nu ett av marknadens mest omtyckta hästfoder.

EDEL HIPPOS erbjuder ett komplett högkvalitativt foder-
och mineralsortiment, såväl till högpresterande tävlingshästar,

som till avelshästar och hobbyhästar.

EDEL HIPPOS tillverkas idag i Uppsala, Holmsund
och Vänersborg och distribueras över hela landet.



EDEL HÄST
är ett allroundfoder till den vuxna hästen i normalt arbete. Ett smakligt och välbalanserat kompletteringsfoder där vitaminer 
och mineraler är tillsatta för att klara hästens normala behov. Passar de �esta typer av hästar som får ett stråfoder med 
normala näringsvärden.

EDEL MÜSLI HÄST 
är ett smakligt, havrefritt müslifoder som innehåller ångkokt spannmål med hög smältbarhet. EDEL MÜSLI HÄST är med sin 
sammansättning av råvaror, vitaminer och mineraler lätt att kombinera till olika typer av hästar och träningsintensitet. Utfodras som 
enda kraftfoder tillsammans med lämpligt stråfoder.

Utfodringsrekommendationer EDEL HÄST per häst och dag

EDEL Häst Hö 35 g smb Rp *

Ponny < 1 kg 3-8 kg

Lätt arbete häst 0,5-2 kg 8-10 kg

Medel arbete Häst 1-2,5 kg 8-10 kg

Fölsto lågdräktig 0,5-1,5 kg 8-10 kg

* Rek. minst 1,5 kg TS hö/100 kg häst

Utfodringsrekommendationer EDEL MÜSLI HÄST per häst och dag

EDEL Müsli Häst Hö 35 g smb Rp *

Ponny < 1 kg 3-8 kg

Lätt arbete häst 0,5-2 kg 8-10 kg

Medel arbete Häst 1-2,5 kg 8-10 kg

Fölsto lågdräktig 0,5-1,5 kg 8-10 kg

* Rek. minst 1,5 kg TS hö/100 kg häst

EDEL FLEX
är ett havrefritt kompletteringsfoder väl lämpat till havrekänsliga hästar eller individer med känsliga magar så som konvalescenter 
eller hästar med hett temperament. EDEL FLEX innehåller linfrökaka och har en hög halt av �ber och en låg halt av stärkelse.
För att främja maghälsan ytterligare har vi tillsatt levande jäst, Levucell® SC som hjälper till att stabilisera foderspjälkningen. 

Utfodringsrekommendationer EDEL FLEX per häst och dag

EDEL Flex Hö 35 g smb Rp *

Ponny < 1,5 kg 3-8 kg

Lätt arbete häst 0,5-2 kg 8-10 kg

Medel arbete Häst 1-2,5 kg 8-10 kg

Fölsto lågdräktig 2,5-4 kg 8-10 kg

* Rek. minst 1,5 kg TS hö/100 kg häst



EDEL PiQ
är speciellt framtagen till mindre och ”lättfödda” hästraser, som olika typer av Ponny-, Island- och Quarterhästar. EDEL PiQ lever 
upp till deras behov av lågt energiinnehåll, högt �berinnehåll kombinerat med högvärdigt protein. Fritids- och lektionshästar mår 
bäst av att få ett sent skördat stråfoder och halm som bör kombineras med EDEL PiQ för att uppfylla deras protein behov.

Utfodringsrekommendationer EDEL PiQ per häst och dag

Ponny A-B 
ca 250 kg

Hö 30g smb 
Rp EDEL  PiQ

Islandshäst
C-D

ca 350 kg

Hö 30g smb 
Rp EDEL PiQ

Quarter
D-stor

ca 500 kg

Hö 30g smb 
Rp EDEL PiQ

Ridhäst 4-6 < 0,5 Ridhäst 7-10 < 0,8 Ridhäst 8-10 < 1

Tävling 4-6 0,7-2 Tävling 7-10 2-3,5 Tävling 8-10 2,5-4

Lågdräktig 4-6 < 0,7 Lågdräktig 7-9 0,5-1,5 Lågdräktig 8-10 0,5-2

Högdräktig 4-5 0,5-1 Högdräktig 7-8 1-2 Högdräktig 8-9 1,5-2,5

Digivande Fritt 2-3,5 Digivande Fritt 3-5 Digivande Fritt 3,5-5,5

Föl Fritt Fritt Föl Fritt Fritt Föl Fritt Fritt

Unghäst Fritt 0,2-1,5 Unghäst Fritt 0,5-2,5 Unghäst Fritt 0,5-3

* Rek. minst 1,5 kg TS hö/100 kg häst

EDEL CHAMP
är ett kompletteringsfoder som passar den högpresterande hästen. Hårt arbetande hästar kräver mycket energi, därför 
ställs höga krav på råvarusammansättningen. EDEL CHAMP innehåller högkvalitativa råvaror med högre andelar vitaminer 
och mineraler med fokus på smakligheten för att tillgodose tävlingshästens ökade behov. EDEL CHAMP kan utfodras till alla 
typer av hästar när stråfodret har låga energivärden.

EDEL CHAMP ÅS
är ett kompletteringsfoder som passar till den högpresterande hästen med ökade proteinbehov. EDEL CHAMP ÅS är 
framtaget av kunderna själva för att matcha de hårda krav som ställs på hästar på elitnivå. Fodret innehåller högkvalitativa 
råvaror och en specialblandning av vitaminer och mineraler, allt för att underlätta upptagningsförmågan hos hästarna. EDEL 
CHAMP ÅS kan utfodras till alla typer av hästar när stråfodret har låga energi- och proteinvärden.

Utfodringsrekommendationer EDEL CHAMP per häst och dag

EDEL Champ Hö 35 g smb Rp *

Medel arbete Häst 2-4 kg 8-10 kg

Hårt arbete häst 3-5 kg 7-10 kg

* Rek. minst 1,5 kg TS hö/100 kg häst

Utfodringsrekommendationer EDEL CHAMP ÅS per häst och dag

EDEL Champ ÅS Hö 35 g smb Rp *

Medel arbete Häst 2-3 kg 8-10 kg

Hårt arbete häst 3-4 kg 7-10 kg

* Rek. minst 1,5 kg TS hö/100 kg häst



EDEL MÜSLI H-Special
är ett energirikt müslifoder med ångkokt spannmål och hel havre som utfodras till högpresterande hästar. Fodret är 
noggrant sammansatt för att balansera tävlingshästens behov av fett, protein, �brer, vitaminer och mineraler och har en hög 
smältbarhet för att hästarna snabbt ska kunna återhämta sig efter träning och tävling. EDEL MÜSLI H-Special ges som enda 
kraftfoder tillsammans med lämpligt stråfoder till hästar i hårt arbete eller där behov av mycket energi �nns. 

Utfodringsrekommendationer EDEL MÜSLI H-Special per häst och dag

EDEL Müsli H-Special Hö 35 g smb Rp *

Lätt arbete häst 0,5-2 kg 8-10 kg

Medel arbete Häst 2-3,5 kg 8-10 kg

Hårt arbete häst 3-4,5 kg 7-10 kg

* Rek. minst 1,5 kg TS hö/100 kg häst

EDEL HÄST TOPP
är ett koncentrerat kompletteringsfoder som utfodras med eller utan spannmål. Med en liten giva koncentrat och med ett 
bra stråfoder kan man enligt utfodringsrekommendationerna tillgodose hästens behov av protein, vitaminer och mineraler. 
Hästar i hård träning/tävling med behov av mycket energi behöver även spannmål ca 30-50 % av kraftfodergivan. 

Utfodringsrekommendationer EDEL HÄST TOPP per häst och dag

EDEL Häst Topp Havre/Korn Hö 35 g smb Rp *

Ponny träning < 1,5 kg 0-0,5 kg 3-8 kg

Lätt arbete häst 1-1,5 kg 0-1 kg 8-10 kg

Medel arbete Häst 1,5-2 kg 0,5-2 kg 8-10 kg

Hårt arbete häst 2-3 kg 1,5-2 kg 7-10 kg

* Rek. minst 1,5 kg TS hö/100 kg häst

EDEL MÜSLI TOPP
är ett havrefritt koncentrerat kompletteringsfoder som blandas med spannmål alternativt utfodras ensamt med stråfoder. 
All spannmål är ångkokt vilket ger en högre smältbarhet och ett bättre utnyttjande av energin. Råvaror som linfrökaka och 
johannesbröd främjar mag – och tarmhälsa samt ger en mycket god smaklighet. Små givor koncentrat tillgodoser hästens 
normala behov av vitaminer och mineraler, se utfodringsanvisningarna. 

Utfodringsrekommendationer EDEL MÜSLI TOPP per häst och dag

EDEL Müsli Topp Havre/Korn Hö 35 g smb Rp *

Ponny träning 1-1,5 kg 0-0,5 kg 3-8 kg

Lätt arbete häst 1,5-2 kg 0-1 kg 8-10 kg

Medel arbete Häst 2-2,5 kg 0-1,5 kg 8-10 kg

Hårt arbete häst 2-3 kg 1-3 kg 7-10 kg

* Rek. minst 1,5 kg TS hö/100 kg häst



EDEL AVEL
är ett proteinrikt kompletteringsfoder som är framtaget till hästar med ett ökat behov av protein såsom dräktiga, digivande 
ston, unghästar eller hästar som behöver extra protein i fodret för att sätta rätt muskulatur. EDEL AVEL innehåller protein 
med hög smältbarhet, hög lysinhalt samt en låg stärkelsehalt. Hästar som utfodras med ett stråfoder med låga proteinhalter 
kompletteras lämpligen med EDEL AVEL för att tillgodose hästarnas behov av protein.

Utfodringsrekommendationer EDEL AVEL per häst och dag:

EDEL Avel Hö 35 g smb Rp *

Ponny < 1 kg 3-8 kg

Fölsto högdräktig 1-2 kg 7-10 kg

Fölsto digivande 3-4 kg 8-10 kg

Föl < 6 mån fritt fritt

Unghäst 6-24 mån 1-2 kg fritt

* Rek. minst 1,5 kg TS hö/100 kg häst

ANALYSGARANTI
ANALYSGARANTI

EDEL Häst Müsli
Häst* Flex* PiQ Champ Champ ÅS Müsli

H-special Avel Häst Topp Müsli
Topp*

Näringsinnehåll per kg

Energi OE MJ 10,0 10,5 10,5 9,0 11,7 11,7 12,0 10,3 11,0 12,1

Råprotein g 108 107 135 135 110 125 113 165 120 110

Smb Rp g 90 90 105 105 85 98 85 135 94 87

Lysin g 4,6 4,5 6,5 6,0 5,0 5,3 4,1 8,3 5,0 4,1

Råfett % 3,7 4,5 5,0 3,2 6,0 5,8 7,0 4,0 6,0 6,0

Växttråd % 9,0 8,0 12,5 14,5 8,0 7,8 8,0 8,5 8,0 6,5

Stärkelse % 28,0 33,0 18,0 17,0 30,0 31,0 24,0 23,0 28,0 36,0

Kalcium g 10,0 10,0 11,0 11,5 7,0 7,0 9,7 11,0 12,5 12,8

Fosfor g 6,5 6,6 6,0 5,8 5,0 5,0 6,7 6,3 5,0 4,7

Ca/P-kvot 1,5 1,5 1,8 2,0 1,4 1,4 1,4 1,7 2,5 2,7

Magnesium g 3,0 3,1 2,7 2,2 3,0 2,2 3,2 3,0 6,0 5,0

Koksalt g 15,4 12,1 15,4 21,0 15,4 14,4 12,1 13,5 30,8 19,0

Tillsatser per kg

Vitamin A IE

Vitamin D3 IE

Vitamin E mg 350 400 350 350 400 400 400 350 800 860

Vitamin C mg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 370,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Vitamin K3 mg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Vitamin B1 mg 11,6 12,0 11,6 11,6 12,5 12,5 12,0 11,6 23,0 25,0

Vitamin B2 mg 9,3 10,0 9,3 9,3 10,0 10,0 10,0 9,3 18,5 21,0

Vitamin B6 mg 4,7 5,0 4,7 4,7 5,0 5,0 5,0 4,7 9,3 10,4

Vitamin B12 mg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2

Niacin mg 23,0 23,0 23,0 23,0 25,0 98,0 23,0 23,0 46,5 50,0

Folinsyra mg 1,9 2,0 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0 1,9 3,7 3,9

Biotin mg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4

Koppar mg 37,0 42,0 37,0 37,0 40,0 40,0 42,0 37,0 74,0 87,0

Selen mg 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,8 0,8

Övriga spårämnestillsatser per kg är Zink, järn, mangan, jod och kobolt.    * Havrefritt



EDEL MINERAL 3,7

innehåller en välbalanserad mix av vitaminer och mineraler 
som kompletterar foderstaten där hästen utfodras med enbart 
svenskt stråfoder med normala värden.
EDEL Mineral 3,7 passar även foderstater med mindre 
kraftfodergivor där hästarna har ett ökat behov av kalcium.

EDEL MINERAL 6,0

är vår kalciumrikaste mineral, den täcker behovet hos 
högpresterande hästar där majoriteten av kraftfodret består 
av havre och korn. Denna mineral passar även till hästar som 
utfodras med stråfoder från gräsvallar med låga kalciumvärden.

EDEL MINERAL 1,0

innehåller en högre andel fosfor och är anpassat för hästar 
som får stråfoder med hög kalciumhalt såsom klöverrika vallar, 
eller tillskottsutfodras med lucernpellets. Ofta går avelsston 
och föl på bete/stråfoder med höga proteinvärden eftersom 
deras behov av smältbart råprotein är högt. Där behövs det 
oftast kompletteras med fosfor. Även till fånghästar med en 
foderstat bestående av halm och lusernpellets passar denna 
mineral bra.

MINERALANALYS

Näringsinnehåll / kg EDEL Mineral 1,0 EDEL Mineral 3,7 EDEL Mineral 6,0

Kalcium g 50 105 120

Fosfor g 50 28 20

Ca/P-kvot 1,0 3,8 6,0

Magnesium g 50 50 50

Koksalt g 180 180 180

Tillsatser per kg

Vitamin A IE

Vitamin D3 IE

Vitamin E mg

Koppar mg

Selen mg 25 25 25

Zink mg

Mangan mg

Jod mg 8 8 8

Järn mg 500 500 500

Kobolt mg 10 10 10

Granulat Pellets & Granulat Granulat

EDEL MINERAL
EDEL Mineralfoder omfattar pelleterade och granulerade produkter för alla typer av hästar och ger ett balanserat 
basintag av mineraler, vitaminer och spårämnen. För att göra det enkelt att välja rätt mineralfoder har vi fokuserat 
på kalcium/fosforkvoten. För råd kontakta oss.

Den naturliga hästen är i grunden ett stäpplevande, gräsätande 
hovdjur som �ck mineraler naturligt via betet och jorden.
I dag har vi hästar på stall och i mindre hagar med litet urval av 
betesväxter. Därför är det många gånger nödvändigt att tillföra 
hästen mineraler, det är viktigt för hela hästens kropp - skelett, 
senor, muskler och inre organ. En häst känner inte sitt behov av 
mineraler. De �esta av dagens mineralfoder är smaksatta och 
blir därför mycket smakliga, hästen äter mer än de behöver och 

därför rekommenderas inte fri tilldelning av mineraler.
Fri tillgång till saltsten ska däremot alla vuxna hästar ha.
Hästar som utfodras enbart med stråfoder/bete och råvaror 
såsom spannmål, betfor och soja behöver komplettera 
foderstaten med ett mineralfoder. Hästar som utfodras med 
färdigfoder kan eventuellt behöva tillskott av mineralfoder 
beroende på om hästen tävlas/tränas hårt, är avelsston, 
unghäst eller om stråfodret har ovanligt låga mineralvärden. 



Den praktiska utfodringen ska alltid bygga på stråfodrets näringsinnehåll. Gör en analys på 
innehållet av energi, smältbart råprotein och mineraler. Komplettera utifrån analysresultatet med 
lämplig mängd av rätt foder från EDEL för att uppnå en välbalanserad foderstat.

Praktiska råd vid utfodring

PRAKTISKA RÅD ATT BEAKTA VID UTFODRING 

• Utfodra på regelbundna tider varje dag.

• Börja dagen med stråfoder – utfodra kraftfoder först efter   
10-15 minuters stråfoderkonsumtion.

• Låt minst en timme passera mellan utfodring (sista tuggan) 
och aktivitet.

• Utfodra minst 1,5 kg TS hö/100 kg häst. Vid utfodring av 
hösilage eller ensilage ökas mängden stråfoder efter 
torrsubstanshalten.   Utfodra minst tre gånger per dag max 
0,4 kg kraftfoder/ 100 kg häst och tillfälle.

Götaland: Spannex AB 0521-262050
Svealand: AB Johan Hansson 018-660500
Norrland: AB Västerbottens Fodercentral 090-24240
www.edelhippos.se

VATTNETS BETYDELSE FÖR HÄSTENS PRESTATION

Vatten är ofta förbisett. Detta är särskilt viktigt efter hård träning. 
Att erbjuda vatten i en hink har visat sig öka vattenintaget med 
40 % jämfört med automatiska vattenkoppar.
Hästar återfår därmed sin vätskebalans betydligt snabbare, 
vilket är avgörande för en fortsatt bra prestation.

Salt – fri tillgång till saltsten ska alla hästar ha (ej föl).
Vid träning då hästen svettas mycket, kan man behöva tillsätta 
mer salt än bara saltstenen.

KONTAKT:


