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Inleiding (Letje Visser)

Zuivere paardenvoeding

Door modern onderzoek en wetenschap over paarden weten we veel meer over gezonde voeding voor paarden dan vroeger. We kunnen onze paarden gezond en fit houden 
door gezonde voeding te geven en veel natuurlijke beweging. Maar wat is gezonde voeding?

Voor paarden geldt, net als voor mensen en veel andere dieren dat gevarieerde voeding belangrijk is. In de praktijk betekent dat: veel soorten planten. Planten bestaan voor 
een groot deel uit vezels: cellulose (gecompliceerde koolhydraatketens)  Cellulose geeft de cellen van de planten stevigheid. Cellulose is niet makkelijk te verteren. Herbivoren 
zoals paarden hebben daarvoor een speciaal darmflora of darm-microbioom.
Naast cellulose zit er in planten en vooral houtachtige gewassen lignine, een bijzondere stof die in combinatie met cellulose zorgt dat bomen en struiken overeind kunnen 
staan. Ook lignine kan door het microbioom afgebroken.
In planten zitten verder allerlei stoffen die nodig zijn voor het functioneren van de planten, waaronder heel veel soorten polyfenolen. Sommige polyfenolen zijn nogal bekend: 
tannines en flavonoïden bv. Er zijn er nog veel meer en ze spelen een belangrijke rol in de groei en bloei van planten, zo zorgen ze bv voor de kleuren van bloemen.
Deze polyfenolen zijn erg belangrijk voor de gezondheid van alle planteneters. Ze zorgen voor snel herstel, werken ontstekingsremmend, helpen de bloedvaten gezond te 
houden, en maken dat de opname van stoffen wordt geoptimaliseerd. Door veel soorten planten te eten krijgt een paard voldoende diversiteit aan stoffen, zoals deze 
polyfenolen,  binnen. In feite is variatie in de voeding de beste manier om tekorten te voorkomen. 

Het microbioom of darmflora van paarden is inmiddels in kaart gebracht en ook is de relatie tussen een goed werkend immuunsysteem en het microbioom duidelijk. Hoe 
houdt je het microbioom gezond? 

De microorganismen in gezonde darmen floreren met vezelrijke voeding. Het microbioom verteert de vezels en er worden (vluchtige) vetzuren gevormd. Vetzuren zijn de 
basisbrandstof voor paarden. Bij paarden wordt suiker uit de voeding niet rechtstreeks gebruikt. Het wordt in de lever opgeslagen en als er suiker nodig is maakt de lever dat 
aan. Extra suiker in de voeding is dus niet nodig, ook niet voor extra energie.
Het microbioom zorgt voor de aanmaak van allerlei vitamines. Het voorziet in alle nodige vitamines behalve E en D. Vitamine E zit eigenlijk in alle groene planten en door 
natuurlijke voeding, als grote grazers, krijgen paarden dat genoeg binnen. Als wij paarden houden op voornamelijk hooi kan er een tekort aan vit E ontstaan. Vitamine D 
maakt een paard net als wij mensen in de huid met zonlicht. Het is dus erg belangrijk dat paarden altijd buiten kunnen staan. Ook op niet echt zonnige dagen, al is de 
productie dan wel lager. 



Paarden kunnen maar weinig suiker/zetmeel afbreken. Dat gebeurt in de dunne darm. Bij hoger suiker/zetmeel dan 10% kan niet alles afgebroken en dan komt suiker in de 
dikke darm en blinde darm terecht. Het microbioom verandert waardoor de vertering van vezels minder goed verloopt. Het immuunsysteem kan ook minder goed werken 
door verstoring van het microbioom.
Bijna alle soorten krachtvoer uit de voedingsindustrie bevatten granen en melasse en heeft daardoor een hoog suiker/zetmeel gehalte. Alle granen, dus ook mais, zijn af te 
raden. Melasse is suikerstroop, en hoort dus niet in paardenvoeding thuis. 

Insuline bij paarden 

Als je voeding geeft met granen, dan zit daar te veel zetmeel in. Zetmeel wordt snel afgebroken tot suiker, daarom kijken we naar suiker/zetmeel gehalte. In gezond bijvoer 
mag dat niet meer zijn dan 10%. In gras en/of hooi kan het suikergehalte hoger zijn omdat het paard 24 uur over zijn portie eten doet. Geef je een paard bijvoer met hoog 
suiker/zetmeel in een emmer dan stijgt het insulinepeil heel snel en paarden verdragen dat slecht. Het mag gerust af en toe voorkomen doordat een paard eens veel fruit eet, 
maar alleen erg sporadisch en zeker niet dagelijks of zelfs niet wekelijks. Langdurig dagelijks verhogen van insuline door krachtvoer geeft bij paarden risico op allerlei 
vervelende ziektes zoals insuline resistentie (IR) en hoefbevangenheid  (HB). IR Naast slechte invloed op de darmflora is krachtvoer met granen en melasse dus ook ongezond 
vanwege het effect op insuline. IR wordt ook in verband gebracht met PPID, veel PPID paarden hebben ook IR en last van HB.

Bietenpulp is wat overblijft nadat de suiker uit de biet is verwijderd, het bevat 5-7% suiker en geen zetmeel. In bietenpulp zit veel pectine en dat is voor paarden makkelijk 
verteerbaar, daarom het wordt aangeraden voor paarden die moeten aankomen. Moet enige uren geweekt met water ongeveer 1:4. Er zijn voorbewerkte producten die 
sneller klaar zijn.
Nadelen van pulp: het is eenzijdig, terwijl gevarieerde voeding juist belangrijk is. Suikerbieten worden bespoten met pesticiden.  Biologische bietenpulp is nog weinig te 
vinden.
In veel voeding zit al bietenpulp, dan heeft het geen zin er extra van te geven.
Soms moeten paarden wennen aan de smaak, meng het dan met een ander product dat ze wel graag eten.

Luzerne,  ook wel alfalfa genoemd, vindt je vaak  in producten. Het bevat net als alle andere vlinderbloemigen zoals klaversoorten meer eiwit dan andere soorten planten. Dat 
kan handig zijn om paarden wat aan te laten komen maar veel paarden reageren niet positief op altijd luzerne in het menu. Je kan daarom afwisselen met andere producten, 
bv een paar weken of maanden iets met luzerne en dan weer een periode zonder. 

Eenvoudige manier om paarden meer variatie te bieden in het dieet: het menu van Talitha Wanders

Om je paard gevarieerde voeding aan te bieden, kun je kruiden uit je omgeving plukken. Bijvoorbeeld brandnetels, distels, weegbree, paardenbloem, wilde peen, duizendblad, 
fluitenkruid, kleefkruid, wilde cichorei bv Je kunt ook kruiden in je tuin zetten. Bijvoorbeeld oregano, munt, salie, rozemarijn, tijm, venkel, hop, kaasjeskruid, druif, 
citroenmelisse, enzovoort. Wanneer je zelf geen tijd hebt om te plukken, kun je ook kant en klare kruiden mengsels kopen. Hoe meer variatie aan kruiden je voert, hoe meer 
polyfenolen je paard binnen krijgt, hoe gezonder hij wordt.
Uiteraard kun je ook met je paard er op uit gaan en het her en der laten grazen. Bouw leuke stops in met picknick, voor paard en mens.



PS van Marjolijn: 
Met deze lijst van zuivere voeding willen wij de zoektocht naar gezond bijvoer makkelijker maken. Ons advies blijft wel altijd: lees altijd goed het etiket !!!
Er is geen informatie toegevoegd over het wel of niet weken van het voer, informeer je hiervoor aub op de website van de fabrikant/leverancier.
Mis je iets op de lijst (voer, een handige link), ga dan aub geen PB sturen, maar reageer onder deze lijst.

Wij gaan er van uit dat van bijvoer het suiker/zetmeel gehalte niet meer dan 10% mag bedragen. Hierop zijn twee uitzonderingen gemaakt.
Het kan zijn dat het suiker/zetmeelgehalt beneden de 10% ligt, maar:
Is er melasse toegevoegd, dan nemen wij het NIET op in de lijst, aangezien melasse schadelijk is voor de darmflora. 
Het kan zijn, bijvoorbeeld bij een balancer waar je zeer weinig van voert, de impact zeer klein is. Aangezien wij echter ergens een grens moeten stellen, komen producten met 
toegevoegde melasse NIET op de lijst.

Het kan zijn dat het suiker/zetmeelgehalte iets boven de 10% ligt (of niet bekend =nb) maar:
Bestaat het voer uit 100% natuurlijke ingrediënten (uiteraard zonder toevoegingen van melasse en/of granen), nemen wij het bij wijze van uitzondering WEL op in de lijst.

Disclaimer
Denken over paarden publiceert een lijst van voeders die naar wij denken goede bijvoeding kan zijn voor je paard. Het is mogelijk dat er meer merken/soorten zijn, maar we 
hebben het bij deze gehouden. Ondanks dat wij deze producten adviseren, omdat deze het best geschikt zijn voor paarden in het algemeen, hoeft dit voor jouw paard niet zo 
te zijn. Je bent ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de gezondheid van je eigen paard en wij kunnen dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enige (directe of 
indirecte) schade als gevolg van het gebruik van de door ons aanbevolen voermerken.



Marjolijn Brian / laatste update 22.01.2023

Kruidenabonnement, kruidenmengsels, kruiden los

Ruwvoer zonder toevoeging

Brokken, diversen en beloning zonder toevoeging

Ruwvoer, mix van ruwvoer, brokken en beloning met toevoegingen

Balancers en voer met toegevoegde vitaminen/mineralen

Slobber met toevoegingen

Muesli met toevoegingen

L in de kantlijn: voer met LUZERNE 
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KAMILLE DUIZENDBLAD



Kruidenabonnement / (4) jaargetijdenkruiden
Merk Naam Wat Update Suiker Zetmeel Ingrediënten

% % 
Deganius Abonnement 09-12-21 Raadpleeg de website
Diana Dam Abonnement 09-12-21 Raadpleeg de website
Natürlich Pferd Vierjaargetijden kruiden 09-12-21 Raadpleeg de website
Okapi Abonnement 04-12-21 Raadpleeg de website
Pure Horse Season Fit Box, abonnement 09-12-21 Raadpleeg de website
Pure Horse Basic Care Box, abonnement 09-12-21 Raadpleeg de website
Pure Horse Vital Pro Box, abonnement 09-12-21 Raadpleeg de website

Kruidenmengsels
Merk Naam Wat Update Suiker Zetmeel Ingrediënten

% % 
De Baroen Kruidenmengsels 04-12-21 Raadpleeg de website, alternatief voor abonnement
Deganius Kruidenmengsels 09-12-21 Raadpleeg de website
Equine Motion Kruidenmengsels 21-01-23 Raadpleeg de website
Kräutergilde Kruidenmengsels 04-12-21 Raadpleeg de website
Krauterie Kruidenmengsels, ook individueel 09-12-21 Raadpleeg de website
Kräuterwiese Kruidenmengsels, kruidenpelletes 04-12-21 Let op: niet alles is graan en/of melassevrij en in sommige soorten zit knoflook
Natürlich Pferd Bessenmix bio 09-12-21 Bio rozenbottels,  bio appelbes, bio meidoornbes, bio jeneverbes, bio vlierbes, 

bio zwarte bes, bio duindoornbes, bio blauwe bes
Okapi Kruidenmengsels 09-12-21 Raadpleeg de website
Per Naturam Kruidenmengsels 04-12-21 Raadpleeg de website
Pernaturam Hunsrücker Trift Basisvoer(obv kruiden) 18-02-21 2,97 1,9 Grassen en kruiden, appelschillen, venkelkruiden, goudsbloemen, vlierbloemen,

korenbloemen en rozenkransje
Pure Horse Kruidenmengsels 04-12-21 Raadpleeg de website

Kruiden los
Merk Naam Wat Update Suiker Zetmeel Ingrediënten

% % 
De Baroen Kruiden los 04-12-21 Raadpleeg de website
Deganius Kruiden los 09-12-21 Raadpleeg de website
Equine Motion Kruiden los 21-01-23 Raadpleeg de website
Natürlich Pferd Kruiden los 09-12-21 Raadpleeg de website



Kräuterwiese Kruiden los 04-12-21 Raadpleeg de website
Per Naturam Kruiden los 04-12-21 Raadpleeg de website
Pure Horse Kruiden los 04-12-21 Raadpleeg de website

Ruwvoer / Grassen en kruiden
Geen enkele toevoeging
Merk Naam Wat Update Suiker Zetmeel Ingrediënten

% % 
Agrobs Alpen Heu Ruwvoer 06-11-20 6,7 1,34 Zongedroogde grassen en kruiden
Agrobs Leicht Genuss Grasmix 06-11-20 6,91 1,48 Grassen, kruiden, groene haver, stro, zonnebloemen, struikrozen, hibiskus, 

korenbloem 
Agrobs Grünhafer Ruwvoer 13-01-22 6,7 <0,25 Gehele plant zonder de korrel
Dengie Pure Grass Ruwvoer 14-11-20 12 2  100% Brits gras
Hayster H. Herbs Basic Nature Gehakseld hooi 06-11-20 nb nb Grassen, planten, kruiden
Marstall Wiesen Fasern Gehakseld 17-01-21 3,9 Vele soorten grassen en kruiden
Mühldorfer Bergbauern Heu Ruwvoer 20-02-21 Weidehooi
Okapi Laub und Rinden Ruwvoer 09-12-21 nb nb Bramenblad, hazelnoot bast/blad, berk bast/blad, meidoorn takken/blad, es bast/

blad, kers takjes, linde blad, wilg blad, walnoot blad, spar naalden, eikenbast
Ströh Küsten Heu Blocks Ruwvoer 09-12-21 nb nb Hooi  van de kust

Ruwvoer / Esparcette
Geen enkele toevoeging
Merk Naam Wat Update Suiker Zetmeel Ingrediënten

% % 
Okapi Esparcette     06-11-20 nb nb Esparcette 

Ruwvoer / Luzerne
Geen enkele toevoeging
Merk Naam Wat Update Suiker Zetmeel Ingrediënten

% % 
L Höveler Pur.luzerne Ruwvoer 18-04-21 Luzerne
L Höveler Western Alfalfa Ruwvoer 09-12-21 nb nb Luzerne
L Kräuterwiese Luzerne Ruwvoer 20-11-20 nb nb Luzerne
L Metazoa NaturalFit Luzerne Ruwvoer 10-12-22 Luzerne 
L Pure Horse Luzerne Ruwvoer 09-12-21 nb nb Luzerne 

totaal 4,1



L Semhof Bio Luzerne Hacksel Topline Ruwvoer 20-02-21 3,6 Luzerne bio 100%
L Semhof Bio Luzerne Hacksel Topline Gross Ruwvoer 20-02-21 4,4 Luzerne bio 100%
L Semhof Bio Luzerne Hacksel Ruwvoer 20-02-21 8 Luzerne bio 100%
L Superfit Horse Grove Luzerne Ruwvoer 17-01-21 Uitsluitend het steeltje van de luzerne

Ruwvoer / Timothee
Geen enkele toevoeging
Merk Naam Wat Update Suiker Zetmeel Ingrediënten

% % 
Superfit Horse Grove Timothee Timothee

Ruwvoer / Groene haver
Geen enkele toevoeging (gehele plant onrijp geoogst, dus vóór zetmeelvorming, aanvullend voer)
Merk Naam Wat Update Suiker Zetmeel Ingrediënten

% % 
Agrobs Grünhafer Gehakseld 11-12-22 4,23 1,7 Groene haver
Krauterie Grünhafer Gehakseld 11-12-22 nb nb Groene haver
Pure Horse Groene haver bio Gehakseld 11-12-22 nb nb Groene haver, biologisch
Landmühle Grünhafer Gehakseld 11-12-22 nb nb Groene haver, plantaardige olie
Semhof Grünhafer Heu Bio Hooi 11-12-22 11,5 0,3 Groene haver, biologisch, langstengelig

Gras/Hooi/kruiden brokken  Brok, cobs, chuncks, pellets, vlokken
Geen enkele toevoeging
Merk Naam Wat Update Suiker Zetmeel Ingrediënten

% % 
Agrobs Pre Alpin Wiesencobs Brok 06-11-20 9,05 2,2 Pre Alpin grassen en kruiden
Agrobs Pre Alpin Bio Wiesencobs Brok 06-11-20 10,3 2,1 Pre Alpin grassen en kruiden
Agrobs Pre Alpin Wiesenflakes Vlokken 06-11-20 9,8 2,12 Pre Alpin grassen en kruiden
Agrobs Myo Protein Flakes Vlokken 06-11-20 6,1 0,4 Eiwitrijke weide grassen en kruiden
Agrobs Pre Alpin Compact Chuncks 06-11-20 10,9 1,2 Pre Alpin grassen en kruiden
Agrobs Pre Alpin Protein Light Flakes Vlokken 21-01-23 nb nb Grassen
Dengie Grass Pellets Brok 14-11-20 12 2 100% gras
Derby Bergwiesencobs Cobs 03-12-20 7,11 <0,3 Gedroogd gras
Eohippos Hay to Go Ruwvoersnack 03-12-21 nb nb Timotheegras 100%
Equifyt Herbs gras/kruidenbrok Brok 06-11-20 8,7 1 Gras, kruiden



Equifyt Timothy Cubes Cubes 03-12-20 5,5 2,8 Timothee gras
Hayster H. Herbs Weide Brok  Grasbrok 06-11-20
Hayster H. Herbs Weide Brok Plus Grasbrok 06-11-20
Hayster H. Herbs Basis Brok Brok 06-11-20
Hayster H. Herbs Basis Brok Plus Brok 06-11-20
Hayster H. Herbs Normaal Brok Brok 06-11-20
Hayster H. Herbs Normaal Brok Plus Brok 06-11-20
Hayster H. Herbs Super Brok Brok 06-11-20
Hayster H. Herbs Super Brok Plus Brok 06-11-20
Kräuterwiese Wiesen Heu Cobs Cobs (ook als Mash) 20-11-20 nb nb Weidegras
Kräuterwiese Prima Pellets Grasbrokje 20-11-20 nb nb Gemalen gras, speltomhulsel, brandnetel, viooltjes, kamillebloemen, smalle 

weegbree, goudsbloem, deverra scoparia
Landmühle Heucobs/Hooipellets Brok, ruwvoer 06-11-20 nb nb Hooi
Landmühle Heucobs soft/Hooipellets soft Brok, ruwvoer 06-11-20 nb nb Hooi
Marstall Wiesen Cobs Brok 17-01-21 Grassen, kruiden 
Marstall Wiesen Chips Chips 17-01-21 Grassen, kruiden
Metazoa CareFit timothee Brok 10-12-22 Timothee 
Metazoa NaturalFit HayCobs Cobs 12 mm 10-12-22 nb nb Timothee
Migocki Diverse kruidenpellets Pellets 09-12-21 nb nb Diverse kruidenpellets zonder enige toevoeging, let op: melasse in een paar soorten!
Mühldorfer Heucobs Staubfrei Cobs 20-02-21 7,8 2,2 Weidegras
Mühldorfer Heucobs Medium Cobs 20-02-21 7,8 2,2 Weidegras
Mühldorfer Bio Heucobs Cobs 20-02-21 7,8 2,2 Bio weidehooi
Mühldorfer Heu Gaudi Groot grasblok 20-02-21 Gras
Natürlich Pferd Bio Hanf Pellets Pellets 09-12-21 nb nb Bio hennep blad en bloemen
Pavo Fibre Nuggets Nuggets 06-11-20 7,8 2,2 Weidegras
Semhof Bio Wiesen Cobs Brokken 20-02-21 6,7 (Fruktaan 3,8%) Bio gras 100%
Semhof Bio Heu Cobs Brokken 20-02-21 6,4 (Fruktaan 5,5%) Bio gras 100%
Simpel System HF Meadow Brix Blokken 18-02-21 Koudgeperste 100% natuurlijke timothee
St. Hyppolyt Glyx Wiese Heucobs Cobs 18-02-21 7,1 <1 Grassen en kruiden
St. Hyppolyt Glyx Wiese Wiesentaler Chips 18-02-21 8,3 <0,1 (Fructaan 5,9%) Grassen en kruiden
Ströh Küsten Heu Cobs Cobs *** 09-12-21 8,8 0,18 100% hooi van de Oostzeekust 1e snit
Ströh Küsten Heu Flakes Flakes 09-12-21 nb nb Grassen en kruiden

Overige brokken (luzerne en esparcette)  Brok, cobs, chuncks, pellets, vlokken
Geen enkele toevoeging
Merk Naam Wat Update Suiker Zetmeel Ingrediënten

totaal 10
totaal 10

totaal 8,3

totaal 7
totaal 7
totaal 8
totaal 9

totaal 10
totaal 9



% % 
L Agrobs Luzerne Cobs Brok 06-11-20 4,2 1,13 alleen luzerne, de gehele plant
L Dengie Alfalfa Pellets Brok 14-11-20 5 3 100% alfalfa (luzerne)
L Derby Luzerne Cobs Cobs 03-12-20 5,9 <0,3 Luzerne
L Equifyt Alfalfa Cubes Brok 06-11-20 4,5 3,8 Gehele luzerne plant in de bloei

Equifyt Sainfoin Cubes Brokje 03-12-20 5,6 3 Esparcette, gehele plant in de bloei
L Havens Brix Blokken 13-11-20 5,7 nb Luzerne, gedroogd muntblad
L Landmühle Faser Cubes/Vezel Cubes Blok, ruwvoer 06-11-20 nb nb Grasmengsel, luzerne

Landmühle Esparsette-Cobs Cobs 23-01-21 4,6 0 Esparcette
Maridil Esparcette Cobs Brokje 20-11-20 5,9 <0,1 Esparcette 
Maridil Esparcette Cobs met hennepzaad Brokje 20-11-20 nb nb Esparcette, hennepzaad, esparcettezaad

L Metazoa MuscleFit HP23 Korrel 6 mm 10-12-22 2,5 2,1 Blad van luzerne
Metazoa DigistFit esparcette Korrel 10-12-22 5,6 Esparcette

L Mühldorfer Quarter Cubes Cubes 20-02-21 70% grasmengsel, 30% luzerne
L Mühldorfer Bio Luzernecobs Cobs 20-02-21 Bio luzerne
L Natürlich Pferd Bio Luzernecobs Cobs 09-12-21 nb nb Bio luzerne
L Okapi Vitalcobs Gras/kruidenbrok 06-11-20 3,85 nb Gras en kruiden: luzerne, timothee, veldbeemdgras, duizendblad, witte klaver,

smalle weegbree, hopklaver, rolklaver, karwij, bevernel, wilde peen, aardpeer
Okapi Esparsette   Pellets 09-12-21 nb nb Esparcette
Pernaturam Esparcette Pellets 18-02-21 100% esparcette

L Pure Horse Bio Luzernebrok Pellets 09-12-21 3,6 nb Blad en stelen van luzerne
L Semhof Bio Luzerne Pellets Topline Brokken 20-02-21 3,3 Luzerne bio 100%
L Semhof Bio Luzerne Pellets Standard Brokken 20-02-21 7,9 Luzerne bio 100%
L Semhof Bio Luzerne Pellets Medium Brokken 20-02-21 7,9 Luzerne bio 100%
L Semhof Bio Luzerne Pellets Turbo Brokken 20-02-21 6,6 Luzerne bio 100%
L Semhof Bio Luzerne Pellets Fett Brokken 20-02-21 4,6 Luzerne bio 100%

Semhof Bio Esparsette Brokken 20-02-21 5,7 Esparcette bio 100%
L Ströh Küsten Heu Luzerne Cobs Cobs 09-12-21 7,2 70% hooi, 30% luzerne
L Ströh Küsten Luzerne Cobs Cobs 09-12-21 8,3 Luzerne

Diversen
Geen enkele toevoeging
Merk Naam Wat Update Suiker Zetmeel Ingrediënten

% % 
Olewo Rode Bieten Vlokken Vlokken 03-12-21 nb nb Rode bieten       
Olewo Wortel Vlokken Vlokken 03-12-21 nb nb Wortelen



Stance Coolstance Copra 06-11-20 Vruchtvlees van kokosnoot

Bietenpulp/vezels
Geen enkele toevoeging
Merk Naam Wat Update Suiker Zetmeel Ingrediënten

% % 
Derby Rübenschnitzel Pulp 03-12-20 5,5 nb Bietenpulp
Dodson & Horrell KwikBeet Bietenvlokken 18-02-21 5 Ongemelasseerde suikerbieten
Landmühle Rüben Faser/Bietenvezel Vezels 06-11-20 nb nb Ontsuikerde bietenvezels
Pavo SpeediBeet Pulp 03-12-20 5 0 Bietenpulp
Pure Horse Bio Bietenpulp Brokken 09-12-21 14,1 nb Bio bietenpulp
Semhof Bio unmelassierte Rubenschnitzel Pulp 20-02-21 1 Bietenpulp bio 100%

Beloning, snack
Geen enkele toevoeging
Merk Naam Wat Update Suiker Zetmeel Ingrediënten

% % 
cdVet Equi Green Bio KräuerGrün Leckerlis Beloning/bijvoer 17-01-21 Bio gras, kruiden, klaver
Eohippos Herbal Allstars Brokjes 03-12-21 nb 0 Fenegriekzaad, tijm, anijs, rozemarijn, zoethout, venkel, pepermunt
Mühldorfer Chips Beloning 20-02-21 Rode bieten
Mühldorfer Chips Beloning 20-02-21 Wortel
Okapi Hanf-clickerlis Beloning 09-12-21 nb nb Hennep, hele plant
Pavo Healthy Treats Brandnetel Beloning 03-12-21 2,5 2 Weide- en plantaardige vezels, brandnetel
Pavo Healthy Treats Rode Biet Beloning 03-12-21 2,5 0,9 Weide- en plantaardige vezels, rode bieten

Ruwvoer / Grassen en kruiden
Mét toevoegingen
Zónder toegevoegde vitaminen & mineralen
Merk Naam Wat Update Suiker Zetmeel Ingrediënten

% % 
Agrobs Pre Alpin Aspero Ruwvoer 06-11-20 9,23 1,11 Pre Alpin grassen, kruiden en koudgeperste lijnzaadolie
Agrobs Pre Alpin Senior Ruwvoer/slobber 06-11-20 9,35 2,2 Gras en kruiden, lijnzaadolie (koudgeperst)
Derby Timothee Gras Pur Ruwvoer 03-12-20 3,7 <0,5 Timotheegras, zonnebloemolie
Equine Motion Timothee Ruwvoer 21-01-23 nb nb Timotheegras gehakseld, lijnzaadolie
Marstall Wiesen Heu Ruwvoer 17-01-21 Grassen, kruiden, lijnzaadolie, mariadistelolie

totaal <11



St. Hyppolyt Glyx Wiese Seniorfaser Gehakseld 18-02-21 4,6 3,4 Grassen, kruiden, lijnzaadolie, zonnebloemolie

Ruwvoer / Esparcette, luzerne of mixen met esparcette, luzerne
Mét toevoegingen
Zónder toegevoegde vitaminen & mineralen
Merk Naam Wat Update Suiker Zetmeel Ingrediënten

% % 
L Agrobs Luzerne Ruwvoer 06-11-20 6,7 1,4 Luzerne, groene haver, koudgeperste lijnzaadolie
L Aveve Fiber Feed Structuurmix 03-12-20 4,5 1,98 Timothee, luzerne, appelpulp, esparcette, zonnebloemolie, wortelvlokken, 

lupinevlokken
Equifyt Sainfoin & Timothy Hay Kruidenhooi 03-12-20 6,3 4,2 Esparcette, timothee, kruiden, o.a. anijs, artisjok, berk, duizendblad, echinacea,

engelwortel, eucalyptus, brandnetel, mariadistel, paardenbloem, pepermunt, thijm,
 smalle Weegbree, venkel, lijnzaadolie

L Dengie Afa -A Oil Gehakseld 14-11-20 4,5 2 Alfalfa haksel (luzernehaksel), koolzaadolie
L Dengie Alfa-Beet 14-11-20 5 2 Alfalfa (luzerne), suikerbiet zonder melasse
L Derby Luzerne Pur Ruwvoer 03-12-20 5,9 <0,5 Luzerne, zonnebloemolie
L Derby Luzerne-Timothee Mix Ruwvoer 03-12-20 4,1 <0,5 Luzerne, timotheegras, zonnebloemolie
L Eohippos Meadow Vital 3.0 Ruwvoermix 03-12-21 7,5 1,5 Gemalen groene planten, appelpulp, hooi uit timotheegras (gehakseld en ontstoft), 

luzerne (gehakseld, gereinigd), johannisbrood, raapolie, berkenbast, vruchtenazijn
L Havens Ruwvoermix Ruwvoermix 13-11-20 7 2,4 Timotheegras, luzerne, lijnzaadproducten
L Florian Horse Food Basic Pure Ruwvoer 03-12-21 6 2,9 Hooi, luzerne, zemelen, gerstestro, lijnzaadolie

Maridil Esparcette Gehakseld 20-nov 5,7 <0,1 Esparcette, koolzaadolie
Okapi Esparsette fix&fertig 06-11-20 nb nb Esparcette, mariadistelolie

L Vitalbix Pure Luzerne Ruwvoer 06-11-20 2,8 2,4 Kunstmatig gedroogde luzerne (stengel & blad), koudgeperste lijnzaadolie (3%)

Mix van ruwvoer en brok met gras
Mét toevoegingen
Zónder toegevoegde vitaminen & mineralen
Merk Naam Wat Update Suiker Zetmeel Ingrediënten

% % 
Dengie Meadow Grass Gehakseld 14-11-20 12 2 Gehakseld gras, graskorrels, olie van koud geperst koolzaad, kruiden

Mix van ruwvoer en brok met esparcette of luzerne
Mét toevoegingen
Zónder toegevoegde vitaminen & mineralen



Merk Naam Wat Update Suiker Zetmeel Ingrediënten
% % 

L Dengie Alfa-A Molasses Free Mix 14-11-20 4,5 2 Gesneden alfalfa (luzerne), alfalfa-korrels, koolzaadolie, munt en fenegriek
L Dengie Hi-Fi Molasses Free Mix 14-11-20 2,5 1,5 Stro van granen, alfalfa, alfalfa korrels, raapolie, mint, fenegriek
L Dhooge Vital Fibre Grainfree Mix 25-04-21 3,5 4,2 Vlaskafkorrel, luzernepellets, luzerne lange vezel, geëxtrudeerd lijnzaad, johannes-

brood, lijnolie, fenegriek, gist, blauwbessenextract, rode framboos extract,
basilicum, marjoraan, oregano, tijm

L Equifyt Pre-Active Mix 06-11-20 5,2 7,3 Timothee, luzerne, esparcette, haverpellen, geëxtrudeerd lijnzaad, grassen en 
kruiden, johannesbrood, lijnzaadolie, koolzaadolie

L Landmühle WiesenGenuss Light Brokjes, vezels 23-01-21 8,3 0 Graspellets, luzernepelletes, droog gras, lijnolie, wortelchips, stro, rode
 bieten chips, goudsbloem

L Natürlich Pferd Bio Natur Pur Basis Mix 20-02-21 nb nb 100% Bio: 55% luzernepellets, 35% gras/kruiden, 9% zonnebloempitolie, rozenbottel, 
goudsbloem, brandnetel, paardenbloem, appel, wortel, rode biet, pastinaak, 
berkenblad, zwarte komijn zaden, mariadistelzaden, lindebast, wilgenbast

L Natürlich Pferd Bio Natur Pur Extra Fit Mix 20-02-21 nb nb 100% Bio: 55% luzernepellets, 22% gras/kruiden, lijnzaadkoek, zonnebloemperskoek,
 zonnebloempitolie, rozenbottel, biergist, zeealgenmeel, goudsbloem, brandnetel, 
paardenbloem, appel, wortel, rode biet, pastinaak, berkenblad, zwarte komijn zaden, 
mariadistelzaden, lindebast, wilgenbast

L Natürlich Pferd Bio Natur Pur Vital Plus Mix 09-12-21 5,3 2,1 67,8% bio-luzernepellets,  25,2% bio-leinzaadkoekpellets, bio, zonnebloemzaadkoek,
bio hennepzaad, bio zonnebloemzaadolie, bio rozenbottel, biergist, bio zeealgen-
meel, bio goudsbloem, bio brandnetel, bio paardenbloem, bio appel, bio wortel, 
bio rode biet, bio pastinaak, bio berkenblad, bio zwarte komijn, bio mariadistelzaad,
natriumbicarbonaat, bio lindebast, bio wilgenbast, 7% bio weidegras en kruiden

L Pro DHM Pro Fibre Mix 18-04-21 3,85 7,8 Gefermenteerd speltkaf, haverpelkorrel, luzernevezel, luzernekorrel, lijnzaadvezel, 
lijnzaad, lijnzaadolie, tarwekiemen, oesterkalk, seizoensgebonden kruiden (venkel, 
duindoornbessen, sesamzaden ea), rode biet, keltisch zeezout

Vitalbix Fiber Mix Ruwvoermix 17-01-21 5 2 Mix van timothee gras, kropaar, rietzwenk, achilles & groene haver, timothee 
structuurbrokjes, koudgeperste lijnzaadolie (3%)

Gras/Hooi/kruiden brokken Brok, cobs, chuncks, pellets, vlokken
Mét toevoegingen
Zónder toegevoegde vitaminen & mineralen
Merk Naam Wat Update Suiker Zetmeel Ingrediënten

% % 
Agrobs Alpen Grün Pellet Brokjes 06-11-20 9,6 3,3 Pre Alpin droge groene vezels/grassen, lijnzaad, wortel, rozenbottel, pastinaak,

rode biet, framboos en braambes bladeren, korenbloembloesems



Mühldorfer Heu Gaudi Groot grasblok 20-02-21 Gras, wortel
Mühldorfer Heu Gaudi Groot grasblok 20-02-21 Gras, appel
Pavo Hay Chunks Ruwvoersnack 03-12-21 6 0 Grasbrok, lijnzaadolie

Overige brokken (luzerne, esparcette)  met toevoegingen Brok, cobs, chuncks, pellets, vlokken
Mét toevoegingen
Zónder toegevoegde vitaminen & mineralen
Merk Naam Wat Update Suiker Zetmeel Ingrediënten

% % 
L Aveve Fiber Wafer Brok 03-12-20 4,4 2,2 Luzerne, timothee, appelpulp, esparcette, wortelvlokken, zoete lupinevlokken,  

bentoniet
L Greenanimalfeeds Green Bites Hooi Bonbon 14-11-20 5,3 0 Duits Kruidenhooi, luzerne, lijnzaadolie

Maridil Esparcette cobs met mariadistelolie Cobs 04-12-21 5,7 <0,1 Esparcette, koudgeperste mariadistelolie
Maridil Esparcette met lijnzaad Pellets 09-12-21 7,5 nb Esparcette, thermisch behandelde lijnzaadpulp
Okapi Fix&Fertis Esparsette Pellets 09-12-21 nb nb Esparcette, mariadistelolie

Beloning, snack
Mét toevoegingen
Merk Naam Wat Update Suiker Zetmeel Ingrediënten

% % 
Agrobs Wiesen Bussi Beloning 06-11-20 6 3,5 Pre Alpin gedroogde groene vezels, bietenpulp, pastinaak, wortel, appel

 vezels, moutgist, kruiden (mariadistel, bosbes bladeren, rozenbottels, 
herderstasje en brandnetel), lijnzaad olie, zonnebloemolie, zeealgenkalk, 
rode biet en honing

Biostickies Basis Beloning 09-12-21 nb nb Bio weidehooi, bio lijnzaadschroot
Biostickies Kräuter Beloning 09-12-21 nb nb Bio weidehooi, bio lijnzaadschroot, bio kruiden
Biostickies PUR Leinsticks Beloning 09-12-21 nb nb Bio lijnzaadschroot geperst
Biostickies PUR Hanfsticks Beloning 09-12-21 nb nb Bio hennep (blad en zaad) geperst
cdVet Bio Schwarzkümmelsticks Beloning/bijvoer 17-01-21 Bio geperste zwarte komijn
Eohippos Eohappies Sensitives Beloning 03-12-21 9,5 4 Zonnebloemschroot, appelpulp, lijnzaadkoek, wortelvlokken, rode biet, paarden- 

bloem, goudsbloem, artisjok, fenegriek
Hayster H. Herbs Appelsnoepjes Beloning 06-11-20 nb nb Grassen, gedroogde appel
Marstall Bonus Light Beloning 06-11-20 6,8 4,9 Appel, tijm

L Metazoa FitTreats luzerne Beloning 10-12-22 1,8 3 Luzerne, lijnzaad, vitaminen en mineralen
Mühldorfer Natur Hupferl, 6 soorten Beloning 20-02-21 Lijnzaad / rode biet / hennep / appel / wortel / brandnetel



Natürlich Pferd Bio Lecker Mix Beloning 20-02-21 100% Bio: zonnebloemkoek, lijnzaadkoek, hennepkoek, mariadistelkoek
Natürlich Pferd Bio Hanf Leckerli Beloning 20-02-21 100% Bio: hennepkoek 
Pavo Healthy Treats Appel Beloning 03-12-21 2,5 7,8 Weide- en plantaardige vezels, appel(pulp)
Pavo Healthy Treats Wortel Beloning 03-12-21 2,5 7,7 Weide- en plantaardige vezels, appelpulp, wortels
Pavo Healthy Treats Lijnzaad Beloning 03-12-21 12 0,6 Weide- en plantaardige vezels, lijnzaadschilfers, appelpulp, plantaardige kool
St. Hyppolyt Glyx Lobs Beloning 18-04-21 5,9 4,8 Wortelen, bietenvezels, lijnzaad, gerst gras, tarwegras, appelvezels, havergras, 

rijstzemelen, mariadistelzaad, peterselie, kruiden (brandnetel, braamblad, kamille, 
citroenmelisse, salie, duizendblad), biergist, gefermenteerde gist, calciumcarbonaat 
(maritiem en mineraal), rode biet, tarwezemelen, koudgeperste lijnzaadolie,
isomaltulose (ß-glucanen) 

Vitalbix Tiny Horse Treats Beloning 06-11-20 4 4 Timothee, lijnzaad, lijnzaadhullen, bietenpulp, lijnzaadschilfers,
 zonnebloemzaadschroot, wortelvlokken, kamille

L Vitalbix Healthy Horse Treats Anijs Beloning 06-11-20 4 3 luzerne, cichoreipulp, zonnebloemzaadschroot, lijnzaadschilfers, bietenpulp, 
monocalciumfosfaat, anijs (olie), kamille, weegbree

L Vitalbix Healthy Horse Treats Brandnetel Beloning 06-11-20 4 3 luzerne, cichoreipulp, zonnebloemzaadschroot, lijnzaadschilfers, bietenpulp, 
monocalciumfosfaat, brandnetel, rozenbottel, fenegriekzaad

Balancers én voer met toegevoegde vitaminen/mineralen
Merk Naam Wat Update Suiker Zetmeel Ingrediënten

% % 
Agrobs Naturmineral Balancer 06-11-20 3,7 3,7 Pre Alpin gedroogde groene vezels, dicalciumfosfaat, zeealgenkalk, appelpulp, 

lijnzaad, zout, magnesiumfumaraat, magnesiumoxide, oliën (lijnzaad), 
zonnebloem, zwarte komijn), gemalen zeewier, biergist en extracten van
biergist, appeldroesem

Bio Ron Bio-chi-grazers-granulaat Natuurlijke booster 09-12-21 nb nb Oliekoek (mariadistel, kummel, bernagie, druivenpit, hennep, diverse noten),
fruit, groenten, specerijen, zeezout, bierbostel

L Dengie Tummy Mix 14-11-20 4,5 2 Alfalfa (luzerne), alfalfakorrels, koolzaadolie, pre-mix van vitaminen en mineralen,
 Protexin in-feed formula (gist en prebiotica), kruiden

L Dhooge Daily All In Grainfree Balancer 22-11-20 Equiluz (zuivere luzernekorrel), vlaskafkorrel, kern graanvrij (vitaminen/mineralen)
luzerne, lijnolie, hooi

Eohippos Herbal Heaven Mash Mash 03-12-21 6 3 Gemalen groene planten, Zonnebloemschroot, lijnzaad (thermisch ontsloten), 
koolzaadschroot, biergist, lijnzaad licht, fenegriek, tijm, anijs, rozemarijn, zoethout, 
venkel, pepermunt, natriumchloride, lignocellulose, koolzaadolie, kalkhoudende 
zeealgen, calciumcarbonaat, brandnetel, paardenbloem, berkenblad

Eohippos Promin Balancer 03-12-21 4,99 2,5 Zonnebloemschroot, lijnzaad geëxtrudeerd, koolzaadschroot met ontsloten proteïne 
(thermisch behandeld), calciumcarbonaat, biergist, magnesiumfosfaat, 
monocalciumfosfaat, natriumchloride

totaal 3,3



Eohippos Pure Mash 2.0 Mash 03-12-21 9,5 1,5 Appelpulp, lijnzaad, zonnebloemschroot, koolzaadschroot, johannisbrood, 
lijnzaad licht, koolzaadolie, biergist, calciumcarbonaat, zout, kummel, sesamzaad, 
vruchtenazijn

Eohippos More Fibre Brokjes 03-12-21 9,5 2 Gemalen groene planten, appelpulp, zonnebloemschroot, Johannisbroodschroot,
lijnzaad (thermisch ontsloten), koolzaadschroot met ontsloten proteïne, natrium- 
chloride, calciumcarbonaat, lignocellulose

L Equifyt Golden Mash Mash 03-12-20 4,4 3,5 Luzerne, esparcette, timothee, lijnzaad, lijnzaadolie, koolzaalolie, fenegriek, spirulina, 
appelazijn, vitamine complex

L Equifyt Green Power Mix 06-11-20 5,7 4,1 Luzerne, esparcette, timothee, snijhaver, lijnzaad, spirulina, fenegriek,
 rozenbottel, zeewier, Lysine, vitamine complex, lijnzaadolie, levende gisten, 
natuurlijke antioxidanten, extra dosis Biotine en B vitaminen

Equifit Green Power Lucernevrij Mix, balancer 03-12-21 5,26 5,78 Grasbrok (gedorst gras), esparcette, timothy, havergras, lijnzaad (geëxpandeerd), 
diverse grassen en kruiden, haverpellen, lijnzaadolie, appelazijn, spirulina, 
vitaminen, mineralen, levende gisten, sporenelementen

Equifit Green Balance Mix, balancer 03-12-21 4,01 9,28 Grasbrok (gedorst gras), esparcette, timothy, lijnzaad (geëxpandeerd), diverse grassen
en kruiden, haverpellen, lijnzaadolie, appelazijn, spirulina, vitaminen, mineralen, 
levende gisten en sporenelementen

L Equifyt Alfalfa Blend Ruwvoer, balancer 06-11-20 3,2 7,3 Luzerne, esparcette, timothee, haverpellen, spirulina, vitamine complex,
 lijnzaadolie, levende gisten, natuurlijke antioxidanten.

L Equifyt Golden Cubes (Gold) Cubes, tevens mash 03-12-20 4,4 3,5 Luzerne, esparcette, timothee, lijnzaad, lijnzaadolie, koolzaalolie, fenegriek, spirulina, 
appelazijn, vitamine complex

Forageplus Hoof & Skin Health Summer Balancer 06-11-20 Interessante balancers, helaas niet in NL/BE te koop, wel online
Forageplus Hoof & Skin Health Winter Balancer 06-11-20 Zie de site voor de ingrediënten: forageplus.co.uk
Forageplus Performance Equine Summer Balancer 06-11-20
Forageplus Performance Equine Winter Balancer 06-11-20
Forageplus Young Horse Summer Balancer 06-11-20
Forageplus Young Horse Winter Balancer 06-11-20
Forageplus Working Young Horse Summer Balancer 06-11-20
Forageplus Working Young Horse Winter Balancer 06-11-20
Forageplus Laminae Plus Balancer 06-11-20
Forageplus Forage First Pelleted Balancer Balancer 06-11-20
Hartog Comfort Balancer en ruwv 10-12-22 10 1 Gras, hooi, grasbrok, glycerine, lijnzaad, calciumcarbonaat, monocalciumfosfaat,

 erwtenvlokken, lupine vlokken, magnesiumoxide, wortel vlokken, natriumchloride
L Hartog Luzerne-Mix Digest Ruwvoermix 13-11-20 1,5 2 Luzerne, gerstestro, gras zongedroogd (hooi), glycerine, wortelvlokken,

gedroogde appelblokjes, rodebietenvlokken, cichoreikrullen, zonnebloempitten,
lijnzaadolie, gistproducten, calciumbutyraat, magnesiumoxide

Höveler Pur.Gastro Brokje 10-12-22 2,9 10,2 Lijnzaadschillen, zonnebloemschillen, cichoreipulp, lijnzaad, timotheegras, erwten-

totaal < 0,5
totaal < 0,5
totaal < 0,5
totaal < 0,5
totaal < 0,5

totaal < 0,5

totaal < 0,5
totaal < 0,5

totaal < 0,5
totaal < 0,5



vlokken, vlascake, appelpulp, calciumcarbonaat, monocalciumfosfaat, natrium-
chloride, druivenpitmeel, magnesium oxide, bèta-glucanen

L Höveler Pur.Mash Slobber 18-04-21 6,6 3,8 Zonnebloem extractieschroot, zonnebloemschillen, appelpulp, cichorei, luzerne, 
johannesbrood, erwtenvlokken, lijnkoek, wortelvlokken, lijnzaad getoast, zonne-
bloemolie, calciumcarbonaat, biergist, lijnolie, psyllium, natriumchloride, 
monocalciumfosfaat, oregano, kamille, magnesiumoxide

L Höveler Pur.Senior Muesli 18-04-21 3,8 4,5 Luzerne, zonnebloemschillen, zonnebloemextractieschroot, appelpulp, cichorei,
 lijnzaadkoek, gras- en kruidenvlokken, erwtenvlokken, zoete lupinevlokken, 
zonnebloemolie, lijnzaadolie, wortelvlokken, natriumchloride, gedroogde biergist, 
monocalciumfosfaat, magnesiumoxide, calciumcarbonaat, brandnetel

Je paard gezond&fit Balancer Brok Plus Balancer 21-01-23 Lijnzaad geextraheerd, luzernemeel, appelpulp, algenkalk, monocalciumfosfaat,
magnesiumoxide, zeezout, lijnzaadolie, raapolie

Je paard gezond&fit Balancer HI Support Balancer 21-01-23 Lijnzaad geextraheerd, monocalciumfosfaat, magnesiumoxide, appelpulp, gedroogd
gras, lijnzaadolie, biergist, algenkalk, zeezout, cichoreipulp, calciumcarbonaat

Kräuterwiese Ismo Plus M Brokje 20-11-20 nb nb Calciumcarbonaat, monocalciumfosfaat, zeealgenmeel, biergist, brandnetel,
lijnzaad, plantaardige olie, magnesiumoxide, ijslands mos, heermoes, berkenblad, 
hazelnootblad, natriumchloride, venkel, kummel, rozemarijn

Landmühle Multi Vital Kräuter Sensitiv Mineraal voeding 23-01-21 3,82 1 Calciumcarbonaat, moutkiemen, natriumchloride, grasvezels, lijnkoekmeel, zonne-
bloemmeel, mono calciumfosfaat, magnesiumoxide, brandnetel, heermoes, methyl-
sulfonylmethaan, rozenbottelschil, mariadistelzaadjes, artisjok, appelbeszaadjes

L Landmühle Rice Power Brokjes 23-01-21 3,5 8,3 Alfalfameel, grasmeel, rijstzemelen (zie inleiding!) gestabiliseerd, lijnzaadkoek, 
biergist, lijnolie, calciumcarbonaat, magnesiumoxide 

Lexa Natuur Mineraal Plus Brok 06-11-20 1,3 0,3 Monocalciumfosfaat, koolstof, algenkalk, fijn vlasmeel, weidegroen (gras, 
gedroogd), zeezout, bierbostel, biergist, zeewiermeel, magnesiumoxide
calciumcarbonaat, plantaardig vet (kokos)

Maridil Plus Mineralien und Vitalstoffe Balancer 20-02-21 nb nb Esparcette, calciumcarbonaat, monocalciumfosfaat, zout, magnesiumoxide, lysine, 
methionine, vitaminen/mineralen

Maridil Esparsette met lijn/mariadistelzaad Pellets 09-12-21 nb nb Esparcette, geopend mariadistelzaad, thermisch behandeld geopend lijnzaad, 
zonnebloemschil, tarwezemelen, monocalciumfosfaat, zout

L Marstall Faser Light Muesli 06-11-20 5,9 3,2 Gehakseld hooi uit de Allgäu, gedroogd + tot brokken geperst (39%), 
appelpulp, zonnebloemhullen, erwtenvlokken, gehakseld luzerne (5%),
cichorei, wortelvlokken, bierbostel, geraffineerde raapolie, biergist,
 lignocellulose, zonnebloempitten, calciumcarbonaat, monocalciumfosfaat,
natriumchloride, magnesiumoxide, Mariadistelzaad, brandnetel, 
paardenbloemwortel, meidoornblad en -bloem

Marstall Force Brok 06-11-20 3,2 4,2 Appelpulp, zonnebloempitschroot, natriumchloride, bietenpulp, calcium-
carbonaat, monocalciumfosfaat, magnesiumoxide, biergist, 

totaal 4,3

totaal 4,0



geraffineerde raapolie
L Metazoa FitRight Luzerne Balancer 10-12-22 1,8 3 Luzerne, vitamine- en mineralenmengsel, calciumcarbonaat, lijnzaad, zout

Metazoa FitRight Timothee Balancer 10-12-22 4,8 1,86 Timothee, vitamine- en mineralenmengsel, calciumcarbonaat, lijnzaad, zout
Metazoa FitRight Esparcette Balancer 10-12-22 2,98 1,63 Esparcette, lijnzaad, mineralen, vitamines
Metazoa NaturalFit Muesli 10-12-22 3,8 3,9 Lijnzaadvezels, luzerne, appelvezels, timothee, esparcette, johannesbrood, groene

haverstengels, lijnzaadolie, rode biet, calciumcarbonaat, natriumchloride, kruiden
(venkel, brandnetel, rozemarijn en basilicum), magnesiumoxide, spirulina

Migocki Aktiv Mineral Pro Balancer 09-12-21 nb nb Lijnzaadschroot, calcium natrium fosfaat, natriumchloride, calciumcarbonaat, 
magnesiumfumerat, bierbostel, calciumformiat, biergist, magnesiumoxide

L Mühldorfer Landwiesen-Glück Mix 14-11-20 11,1 0,1 89,3 % weide gras met luzerne, lijnzaadolie, lijnzaadkoek, calciumcarbonaat, wortel-
vlokken, appelvlokken, bietenvlokken, aardpeer, natriumchloride, natrium-
 bicarbonaat , monocalciumfosfaat, magnesiumoxide, korenbloem, goudsbloem

Natürlich Pferd Solo Grundstein Balancer 20-02-21 3,39 Groenmeel, lijnzaadkoek, appelpulp, zinkchelaat, koperchelaat, seleenmethionine
L Natürlich Pferd Bio Natur Pur Vital Plus Mix 20-02-21 5,3 2,1 (fruktaan 2,84%) 100% Bio: 52% luzernepellets, 22% gras/kruiden,  lijnzaadpellets, 

zonnebloemperskoek, hennepzaad, zonnebloempitollie,  rozenbottel, biergist,
 zeealgenmeel, goudsbloem, brandnetel, paardenbloem, appel, wortel, rode biet, 
pastinaak, berkenblad, zwarte komijn zaden, mariadistelzaden, natriumbicarbonaat, 
diatomeënaarde, lindebast, wilgenbast

Pavo Grainfree Mash Mash 10-12-22 7,5 0,2 Gras, appelpulp, lijnzaadschilfers, rode bieten gedroogd, druivenpulp, wortelvlokken,
plantaardige steenkool, lijnzaadolie, psyllium vezels, natriumchloride (zout), calcium-
carbonaat, kruidenolie

Pavo Vital Brok 06-11-20 4,5 0,24 Timothee, luzerne, calciumcarbonaat, natriumchloride
Pernaturam Orgamin Basis Mineralenvoeding 04-12-21 nb nb Zeewier, wortelen, pastinaak, brandnetel, selderij, herderstasje, lavas, anijs, venkel-

(obv kruiden) zaad, eikenschors, prei, rozenbottel, berkenbast, kokosnoot, paardenstaart, 
appel-pectine / per kg: Kalium 16 g, magnesium 2,4 mg, zink 19,6 mg,
mangaan 50,7 mg, ijzer 153 mg, selenium 0,14 mg.

Pernaturam Orgamin Pellets Mineralenvoeding 04-12-21 nb nb Zeewier, wortelen, pastinaak, brandnetel, selderij, herderstasje, lavas, anijs, venkel-
(obv kruiden) zaad, eikenschors, prei, rozenbottel, berkenbast, kokosnoot, paardenstaart, 

appel-pectine / per kg: Kalium 16 g, magnesium 2,4 mg, zink 19,6 mg,
mangaan 50,7 mg, ijzer 153 mg, selenium 0,14 mg.

Pernaturam Equibasal Basissupplement 04-12-21 nb nb Appelgranulaat, zonnebloemlecithine (GGO-vrij), rozenbottels, druivenpitmeel,
(obv kruiden) biergist, brandnetel, spirulina, zeewier, bloemenstuifmeel, anijs, karwijzaad, venkel

Toevoeging: 60.000 mg silicium neergeslagen/ E551, 1.000 mg L-methionine
Progressive Earth Pro Balance+ Poeder 09-12-21 nb 0,37 Magnesium oxide, Monosodium fosfaat, calciumcarbonaat
Progressive Earth Pro Hoof Poeder 09-12-21 nb nb Methyl sulphonyl methaan (zwavel), magnesium oxide, pepermunt
Progressive Earth Pro Youngster Poeder 09-12-21 nb nb Calciumcarbonaat, MSM (zwavel), monosodium fosfaat, magnesium oxide, 

wei eiwit concentraat



Progressive Earth Pro Hoof Platinum Poeder 09-12-21 nb nb Magnesiumoxide, MSM (zwavel), pepermunt, monosodium fosfaat, calciumcarbonaat
Progressive Earth Pro Platinum Performance Poeder 09-12-21 nb nb Magnesiumoxide, monosodium fosfaat, calcium carbonaat, MOS (mannan-

oligosacchariden), MSM (zwavel), glucosamine hydrochloride
Progressieve Earth Pro Laminae+ Poeder 09-12-21 nb nb Magnesiumoxide, pepermunt, gist, MOS, oligofructosacchariden (FOS), calcium-

carbonaat, hyaluronzuur, druivenpitextract
Pure Paardenvoeding Pure Trace Poeder 17-01-21 nb nb Magnesiumoxide, natrium, lysine, methionine, vitamine E, koper chelaat, koper

sulfaat pentahydraat, zinkchelaat, selenium gist, jodium, biotine, cobalt, biergist,
raapzaadolie

Pure Paardenvoeding Victorious Secret Brok 21-01-23 nb nb Appelpulp, lijnzaadschroot, biergist, kunstmatig gedroogde gehakselde grassen
L Subli Dieetmix Mix 30-12-20 4,1 5,3 Zonnebloemzaadproducten, luzerne, appelpulp, johannesbrood, vlokken van 

vlinderbloemigen, lijnzaadschilfers, lijnzaadolie, magnesiumoxide, cichoreipulp, 
monocalciumfosfaat, natriumchloride, calciumcarbonaat

L Superfit Horse Paardenvoer Balancer 17-01-21 2,29 6,4 Luzerne Eko, zonnepitschilvers Eko, erwten Eko, premix, krijt, lijnzaad Eko, oliën en
vetten Eko, MonoCaFos, keltisch zeezout

Superfit Horse Paardenvoer Timothee Balancer 18-04-21 4,6 3 Timothee, zonnebloempitschilverse Eko, erwt Eko, premix paard (mineralen en 
vitamine, keltisch zeezout, krijt, lijnzaad Eko, oliën/vetten Eko,MonoCaFos

L Vitalbix Daily Complete Brok 06-11-20 3 2,7 Luzerne, lijnzaadschilfers, lijnzaad, zonnebloemzaadschroot, natriumchloride, 
magnesiumoxide, monocalciumfosfaat

Vitalbix Daily Complete Timothy Brok 18-04-21 3 3 Timotheegras, weidegras, appelpulp, lijnzaadhullen, cichoreipulp, zonnebloemzaad- 
schroot, zonnebloemzaadschillen, natriumchloride, magnesiumoxide, lijnzaad, 
calciumcarbonaat, monocalciumfosfaat

L Vitalbix Active+ Muesli 06-11-20 3 8 Haverzemelen brokjes, luzerne, timothee, appelpulp (pectine vezels), 
erwtenvlokken, lijnzaadolie, lijnzaad geplet (met natuurlijke antioxidanten), 
cichoreipulp (inuline vezels), zonnebloemzaadschrootvoer, lijnzaad, lijnzaad-
schilfers, zoete lupinevlokken, monocalciumfosfaat, natriumchloride,
magnesiumoxide, zonnebloemolie

L Vitalbix Breed & Grow Muesli 06-11-20 3 8 Haverzemelen brokjes, luzerne brokjes, lijnzaadschilfers, timothee (losse
 vezels), timothee brokjes, zonnebloemzaadschrootvoer, erwtenvlokken,
 lijnzaadolie, lijnzaad, cichoreipulp (inuline vezels), appelpulp (pectine vezels), 
lijnzaad geplet (met natuurlijke antioxidanten), monocalciumfosfaat,
 calciumcarbonaat, magnesiumoxide

L Vitalbix Nutrimash Slobber 06-11-20 4 3,5 Timothee, luzerne, cichoreipulp (inuline vezels), appelpulp (pectine vezels), 
lijnzaad geplet (met natuurlijke anti-oxidanten), lijnzaadolie, erwtenvlokken,
brandnetel, venkelzaad, kamillekruid, monocalciumfosfaat, B-vitaminen

Vitalstyle Oerbalans Brok of poeder 21-01-23 <2,5 <3,0 Gedroogde kruiden (o.a. brandnetel, rozemarijnbladeren, zoethoutwortel, cichorei- 
wortel, mariadistelzaad), grasmeel, calciumnatriumfosfaat, kalkwier (maerl), 
natriumchloride, magnesiumoxide, wortels, mononatriumfosfaat, zeewier,



appelpulp, gist

Slobber
Mét toevoegingen
Zónder toegevoegde vitaminen & mineralen
Merk Naam Wat Update Suiker Zetmeel Ingrediënten

% % 
Agrobs Alpen Grün Mash Slobber 06-11-20 9,7 3,7 Prenatura vezels, lijnzaadgranulaat (blauwzuur vrij), appelvezels, Pre Alpin

 gras struktuur vezels, rode biet, wortelen, pastinaak, lijnzaad olie (koud
geperst), psyllium zaad, rozenbottels schillen (kernloos), venkel en karwij

Agrobs Pre Alpin Senior Ruwvoer/slobber 06-11-20 9,35 2,2 Gras en kruiden, lijnzaadolie (koudgeperst)
L Equifyt Zupa Slobber 06-11-20 5 4,8 Lijnzaad, beemlangbloem, rietzwenkgras, ruwbeemd, timothee, veldbeemd, 

witbol, wilde cichorei, duizendblad, goudsbloem, lucerne, klaver, kaasjes-
kruid, wilde korenbloem, wilde margriet, mariadistel, wilde peen, bietenpulp,
wikken

L Kräutergilde Bio Natur Pur prebiotisches Mash Mash 03-12-21 nb nb 30 % lijnzaadgranulaat bio, 18 % luzernepellets bio, 16 % vlozaad bio ontsloten, 
12 % weidegrassen en kruiden bio, zonnebloemkoek bio, topinambur bio, venkel bio, 
2 %, biergist, rozenbottel bio, wortel bio, rode biet bio, appel bio

Landmühle WiesenGenuss Mash Slobber 23-01-21 7,4 0,1 Grasvezels, gras met kruiden, lijnkoek, lijnolie, wortelchips, appelazijn, rode biet,
vlozaadvezels, kruidenmengeling

Landmühle WiesenGenuss Mash2Go Slobber 23-01-21 8,3 0 Grasvezels, gras met kruiden, lijnkoek, lijnolie, wortelchips, appelazijn, rode biet,
vlozaadvezels, kruidenmengeling

Landmühle Winter-Aktiv Mash Slobber 23-01-21 4,7 2,39 Lijnzaadkoekmeel, groenmeel, rijstzemelen, lijnzaad, zonnebloempitten, kruiden-
weidegras, aardperen, lijnzaadolie, biergist, bierborstel, psylliumschillen, wortelchips,
appelazijn, bietenchips, pepermuntolie, anijs, venkel, fenegriekzaden, echinacea
Rijstzemelen, zie inleiding

Mühldorfer Landwiesen Mash Mash 20-02-21 7,4 0,1 60% weidegras, 19% kruidenweidegras, lijnzaadkoek, lijnzaadolie, wortelvlokken, 
appelazijn, rode bietenvlokken, aardpeer gefermenteerd, psylliumschillen,
 kruidenmengsel

Mühldorfer Wiesenschatz Mash Mash 20-02-21 7,88 0,57 80,35 % weide/plantenvezels, appelpulp, lijnzaadkoek, lijnzaadolie, rode bieten, 
plantaandige kool, psylliumschillen, brandnetel, hennepkoek

L Natürlich Pferd Bio Natur Prebeotisches Mash Mash 20-02-21 nb nb 100% Bio: 30% lijnzaadgranulaat, 18% luzernepellets, 16% psyllium, 12% gras/kruiden 
zonnebloemperskoek, aardpeer, venkel, biergist, rozenbottel, wortel, rode biet, appel

Semhof Bio Mash Light+ Bio Mash 11-12-22 4,7 4,2 Bio grasmeel, bio groene haver, bio bietenpulp, bio lijnzaad 13%, bio aronia (zwarte 
appelbes), bio hennep, bio venkel, steenzout

Vitalstyle Slueslimix Slobber 03-12-21 3,7 4,3 Lijnzaadschilfers, timothee, esparcette (12,5%), gedroogde appel, erwtenvlokken, 



zonnebloemolie, groene snijhaver (stengels gedroogde plant), cichorei (inuline) (1%), 
wortelrozetten, gedroogde kruiden (basilicum, rozemarijn, pepermuntblad, 
brandnetel) (0,4%), biergist, fructo-oligosachariden (0,1%)

Muesli
Mét toevoegingen
Zónder toegevoegde vitaminen & mineralen
Merk Naam Wat Update Suiker Zetmeel Ingrediënten

% % 
Agrobs Alpen Grün Müsli Muesli 06-11-20 8,6 3,6 Pre-Alpin gedroogde groene gras vezels, lijnzaad, zwarte komijn, appelvezels,

pastinaak, rode biet, wortelen, goudsbloemen, rozenbottels, zonnebloem-
pitten, lijnzaadpellets, korenbloem-bloesem, framboosbladeren, braam-
bladeren, koud geperste olie-mix (lijnzaad-olie en camelina-olie)

L Höveler Pur.Itan Muesli 18-04-21 5,9 5,2 Zonnebloemschillen, luzerne, johannesbrood, zonnebloem extractie schroot,
 appelpulp, lupinevlokken, erwtenvlokken, lijnzaad, zonnebloemolie, lijnolie

L Kräuterwiese Wesermarsch Strukturmuesli Muesli 11-12-22 nb nb Grasmeel geperst, zonnebloemkernen, johannisbrood, Wesermarsch hooi, appelpulp,
kruiden (rozenbottelschil, weegbree, brandnetel, goudsbloem, paardenbloemblad),
stukjes rode biet, lijnzaadkoek, luzerne, lijnzaadolie

L Mühldorfer Wiesenschatz Müsli Muesli 20-02-21 7,36 0,57 70,45 % weide/plantenvezels, luzerne, appelpulp, lijnzaadkoek, lijnzaadolie, rode 
bieten, plantaardige kool, brandnetel, hennepkoek

Pferdgerecht Futter Natur Muesli 06-11-20 9,71 2,3 Weidegrassen en kruiden, wortel, pastinaak, rode biet, peterselie,
 zonnebloempitten, selderij, rozenbottel, goudsbloem, koudgeperst olie-
 mengsel (lijnzaad, Camelina (Huttentut, dederzaad), eikenschors, wilgenbast  

St. Hyppolyt Glyx Wiese Müsli Muesli 18-02-21 7,5 2 Grote diversiteit aan grassen en kruiden, korenbloem, goudsbloem, gedroogde 
appel, zonnebloempitten, geplet lijnzaad, gefermenteerde wortel



Doel van deze lijst is om meer inzicht te geven in de zin of onzin van toevoegingen in paardenvoer.

Alhoewel de ingrediënten op onze voerlijst geen directe schade aan de gezondheid toebrengen, zijn ze toch niet allemaal even goed. 
Veel ingrediënten zijn goedkope grondstoffen, omdat ze ergens in een productieproces afval zijn. Dat maakt ze niet meteen verkeerd, maar soms wel twijfelachtig 
of gewoon overbodig. 

Onze voerlijst sluit aan bij dit motto, het meest zuivere voer staat bovenaan.

Kijk dus altijd goed naar de ingrediënten van een voer en zoek deze eens op in deze lijst. De lijst is qua uitleg nog zeker niet compleet, en het is een uitdaging om
beknopt alle voordelen / nadelen op te sommen. Bovendien speelt hier ook nog mee: zo veel mensen, zoveel meningen.

In de loop van de tijd zullen we proberen de lijst nog aan te vullen met informatie. Tips zijn welkom!

Toevoegingen Wat is het Wat zijn de voordelen/nadelen

A
Aardpeer, gefermenteerd Topinamboer, knol van vaste plant, zie productie- Familie van de zonnebloem. o.a.rijk aan inuline (fermenteerbare vezel die

proces fermenteren in de plant zit)en heeft een positief effect op de bacteriële flora in het spijsverterings- 
stelsel. De knollen van de aardpeer zijn zeer voedzaam en bevatten zo’n 1,7% eiwitten. 
Ze bevatten bijzonder weinig glucose. De plant staat bekend als woekeraar en de 
bloemen kunnen wel 2.50 hoog worden. Het kan sporadisch zorgen voor 
gasvorming of een opgezwollen buik.

Alfalfameel Luzerne vermaald tot meel, meestal de blaadjes Net als bij andere luzerne producten reageren niet alle paarden hier goed op.
(eiwitrijk)

Algenkalk Vermalen algen Algenkalk, algen of wier bevat veel mineralen en sporenelementen. In bv 
supplementen/brok vind je het vaak als gemalen. Soms vind je het onder de naam 
roodalgen of Lithothamnium (oceanische algenkalk).

TOEVOEGINGENLIJST

VOED JE PAARD, IN PLAATS VAN: VUL JE PAARD

Aan deze lijst hebben meegewerkt: Sylvia McHabraken, Letje Visser, An Gybels en Marjolijn Brian.                                                              Laatste update: 22.01.2023



Bevat calciumcarbonaat, magnesiumcarbonaat, kiezelzuur, sporenelementen
(waaronder jodium, boor, mangaan).

Appel Vrucht Appels bevatten fruitsuikers. Fruit wat lager in fruitsuikers zitten zijn o.a.
aardbeien, bramen en frambozen. Een lekker alternatief voor een stukje appel. 
Direct onder de schil vind je de bioflavonen, dit zijn bioactieve stoffen.
(fytonutriënten). 
Biologische appels bevatten meer bioflavonen. Zowel humaan als voor paarden is 
(nog) niet duidelijk hoeveel we hier van nodig zouden hebben.

Appelazijn Door fermentatie omgezet appelsap Appelazijn is rijk aan kalium. Bevat daarnaast alle mineralen die in een 
appel zitten. De beste versie van appelazijn is de troebele versie van biologische 
oorsprong. Dit gezien de troebele appelazijn variant de meeste aminozuren,
enzymen, mineralen en vitamines bevat.

Appelgranulaat Bijproduct fruitverwerking (moes, schillen, pitten) Kan ook in gedroogde vorm in kruidenmixen terug te vinden zijn
Bevat pectines en ruwe celstof.

Appelpectine Vezel uit de appel, onverteerbare suiker Pectine is een soort oplosbare vezel die wordt aangetroffen in de wanden en
weefsels van plantencellen. Appels bevatten een bijzonder hoog gehalte aan
pectine, in tegenstelling tot andere groenten en fruit. Pectine op zichzelf zorgt
ervoor dat plantencellen aan elkaar vast blijven plakken. Appelpectine wordt 
gehaald uit de schil van de appel. Het wordt in voer verwerkt. De hoeveelheid is 
meestal zo laag dat het niet echt als meerwaarde qua voedingsstoffen gezien
kan worden

Appelpulp Bijproduct fruitverwerking (moes, schillen, pitten) Appelpulp bevat fruitsuikers. Als vulproduct gebruikt in voeding.
Appelstroop Ingekookte appels, kan zonder suikers zijn gemaakt, Appelstroop is soms ook gecombineerd met gekookte ingedikte suikerbieten (voor

maar toch hoog suikergehalte de zoete smaak) met een beetje appel wat de friszure smaak geeft. Het is ruim
voorzien van suikers.

B
Bierbostel Bijproduct bierproductie, buitenkant+eiwit gerst Bestaat hoofdzakelijk uit de eiwit- en kafdelen van gerst. Het is een product uit de

afvalindustrie van bierbrouwers en zeer eiwitrijk.
Biergist Saccharomyces cerevisiae, een schimmel gebruikt Biergist word vaak ingezet voor het stabiliseren van een gevoelige darmflora. De 

voor bereiding bier, na productie afgefilterd voedingsstoffen van de biergist hebben een bijzonder positief effect op de groei van
huid, vacht en hoeven. Versterkt het immuunsysteem. Gisten zijn eencelligen die 
vallen onder de goede schimmels. Biergist is bijzonder rijk aan belangrijke voedings- 
stoffen zoals vitamine B, selenium, ijzer, zink, natrium, magnesium, aminozuren en
vitamine E

Biergist, extracten van Extract uit de wand van biergistcellen Zie biergist
Bietenpulp Bijproduct van de suikerbietenindustrie, blijft over Bietenpulp bevat 5-7% suiker en geen zetmeel. In bietenpulp zit veel pectine en dat is 

nadat de suiker uit de biet is verwijderd door voor paarden makkelijk verteerbaar, daarom het wordt aangeraden voor paarden die 



verwarming en een bepaald proces moeten aankomen. Moet enige uren geweekt met water ongeveer 1:4. 
Er zijn voorbewerkte producten die sneller klaar zijn.
Nadelen van pulp: het is eenzijdig, terwijl gevarieerde voeding juist belangrijk is.
Suikerbieten worden bespoten met pesticiden.  Biologische bietenpulp is nog weinig 
te vinden.
In veel voeding zit al bietenpulp, dan heeft het geen zin er extra van te geven.
Soms moeten paarden wennen aan de smaak, meng het dan met een ander product 
dat ze wel graag eten.

C
Camelina olie (huttentut, dederzaad) Olie uit Camelina Sativa (huttentut, dederzaad, Komt in Nederland in het wild voor en valt onder kruisbloemigen. De zaden kunnen

vlasdodder, vlasdotter), kruisbloemfamilie geperst worden tot olie. Vroeger werd de olie gebruikt als smeermiddel, voor
voedsel en als brandstof voor olielampen. Totdat aardgas en elektricitiet in gebruik
kwam werden olielampen gevuld met deze olie. 
De olie bezit een hoge concentratie in omega 3 en antioxidanten. De smaak en geur 
lijkt op amandel. Voor nu word het nog door veevoer gedaan en word het tegen-
woordig ook ingezet als biodiesel voor de luchtvaart. Het word vaak in olieproducten
voor paarden gebruikt in combinatie met andere oliën. Kijk bij producten of de
omega's in de juiste verhoudingen zijn.

Cichoreipulp Bijproduct inulineproductie uit cichoreiwortel Valt onder de composietenfamilie. (zoals andijvie en witlof)
Bevat Inuline (fructo oligo saccharide) , dit is een fermenteerbare vezel uit de plant
die een positief effect heeft op de darmflora en bloedsuikerspiegel. Bevat tevens
flavonoïden, vitamines en mineralen. Medicinaal gezien bloedreinigend, lever
herstellend, vochtafdrijvend, nieren en milt. Van tijdelijke aard kan dit kruid
ondersteunend zijn.

D
Diatomeeënaarde Skeletjes van kiezelwieren (Kiezelaarde, kiezelgur, Kan zowel in als uitwendig gebruikt. Let op met inademen en bij oogcontact gezien

silicium) het een extreem uitdrogende effect heeft, hierdoor irritatie op de slijmvliezen.
Druivenpitextract Pitten van druiven geëxtraheerd, gedroogd en In deze extract vorm in de kruidengeneeskunde veel gebruikt. 

verpoederd Zeer sterke antioxidant en in deze vorm het hoogst mogelijk actieve bestanddeel. 
Ondersteuning van haarvaten en vaatwanden. Rijk aan flavonoïden, olie, eiwit en 
tannines. Word in deze vorm vaak gecombineerd in olie van andere zaden.

Druivenpitmeel Nadat olie uit pitten van druiven is geperst (koude Druivenpitmeel word gemaakt van gedroogde druivenpitten. Meel bevat dan nog 
persing), worden deze tot meel vermalen een beetje olie, eiwit en vezels. Druivenpitmeel heeft plantaardige stof met hoge 

anti-oxidante werking. Zie werking druivenpitextract.
E
Erwten Groente afkomstig van vlinderbloemigen Vaak verwerkt in voer wat dan hoger in eiwitten komt te zitten. Erwten zit hoog in

eiwitten. Bij vlokken zijn erwten gestoomd en wordt beschreven als makkelijker



opneembaar. Voor goed opneembare eiwitten zijn producten met kokos een goed
goed alternatief. Paarden kunnen zelf eiwit aanmaken en hebben daar een goed 
aminozuurprofiel voor nodig (eiwitten bestaan uit aminozuren). Het is daarom goed
je paard niet te vullen maar te voeden met de goed opneembare voedingsstoffen.

Erwtenvlokken Gestoomde erwten in vlokvorm Zie erwten.

F
Fructaan Organische verbinding van  fructosemoleculen met één Sommige voeders vermelden separaat een fructaangehalte. Dit tellen we niet bij de 

sacharosemolecuul suikers op, aangezien de vertering in het maag-darm stelsel anders verloopt.
(met dank aan Sven Simons voor de uitleg).

G
Gist Microorganisme, schimmel Levend gist wordt veel gebruikt voor het behoud van een gezonde spijsvertering en

huid- of vachtconditie.
Gist, gefermenteerd Microorganisme, schimmel Zie gist.

Fermentatie=gecontroleerd bederven van
voedsel, dit gebeurd bv bij de productie van bier

Gisten, levend Microorganisme, schimmel Probiotica. Zijn levende bacteriën die wonen in de darmen en een bijdrage leveren
Enige toegestane levende gist (schimmel) is aan het verteren van voedsel. Het is de naam voor een groep gunstige bacteriën.
Saccharomyces cerevisiae (biergist), probiotica Probiotica voor mensen is totaal anders als voor paarden. Bij gebruik let op de samen-

stelling, een hond heeft een andere spijsvertering als een paard.
Glycerine Ontstaat door het verzepen van vetten Zit vaak in maag- of huidsupplementen, zou (onbewezen) effectief zijn tegen

zandophoping
Grasmeel Gedroogd gemalen gras Veelal gebruikt als vulmiddel in geperste brok waar weer andere gedroogde planten

aan toegevoegd zijn.
Groenmeel Gedroogde gemalen planten, kan gras zijn of luzerne Planten die gedroogd verwerkt worden als meel zoals bv luzerne.
Groene haverstengels Stengels van haver Ruwe celstof
H
Haverpelkorrel Bij de productie van havermout komt de buitenste Restproduct van haver(graan), de naam is waarschijnlijk bedacht door fabrikenten, er

schil vrij, de haverpel is geen info over te vinden. Van uitgaande dat ze de korrel bedoelen (een schil is
geen korrel, een korrel geen schil) om havermout te maken zou dit zetmeel kunnen
bevatten, niet duidelijk hoeveel dit zou zijn.

Haverpellen Bij de productie van havermout komt de buitenste Restproduct van haver, de buitenste schil. Haverschillen kun je bv vinden in muesli's.
schil vrij, de haverpel

Hennepkoek Na de koude persing van hennep wordt van het Hennepzaad wat uitgeperst word tot olie heeft een restant wat hennepkoek heet.
restproduct hennepkoek gemaakt

Hennepzaad Zaad van de hennepplant Cannabis sativa. Bevat koolhydraten, proteïnen, vetten, mineralen, water, verzadigde
vetzuren, enkelvoudig onverzadigde vetzuren, meervoudig onverzadigde vetzuren, 
omega 3, 6 en 9, vitamine A, B1, B2, B3, B6, C, D, fosfor, ijzer, magnesium, calcium,



magnesium,calcium,natrium en kalium, jodium en zink. Het heeft geen hallucinerend 
effect zoals bij de Cannabis Indica. Het word ter variatie aangeboden als het om 
zaden gaat.

Honing Zoete substantie uit de nectar van bloemen Honing bestaat voor ongeveer 80 % uit suikers, voornamelijk uit glucose, fructose en
saccharose, en uit diverse mineralen en sporenelementen. Het enzym glucode
oxidase wordt door de honingbijen aan de honing toegevoegd en zorgt voor een
antibacteriële werking. Honing wordt uitwendig veel gebruikt voor wondjes en 
insectenbeten op de huid. Gezien het hoge suikergehalte zou dit inwendig geen 
handige keuze zijn.

J
Johannisbrood Peulen van de Johannisbroodboom Valt onder de vlinderbloemigen en met name de peulen schijnen voedingswaarden

te hebben. Het is een uitheemse plant.
Johannisbroodschroot Niets over te vinden, ik denk een restproduct van de Restproduct van de verwerking van johannesbrood peulen.

productie van Johannisbroodolie

K
Kokosnoot Steenvrucht van de kokospalm Rijk aan goede vetzuren, mooi product om gezond aan te komen, goed voor 

spieropbouw, anti-parasitair.
Kokosnoot, vruchtvlees Vruchtvlees van de kokosnoot Coolstance. Rijk aan goede vetzuren, mooi om gezond aan te komen, anti-parasitair.
Kokosvet (plantaardig vet) Gewonnen uit persing van kokosvruchtvlees Rijk aan goede vetzuren, mooi om gezond aan te komen, anti-parasitair.
Komijn, zwart Zaden van een plant uit de ranonkelfamilie (nigella Ondersteunt de luchtwegen, het immuunsysteem, de spijsvertering en de huid.

sativa, nootmuskaatbloem)
Komijn, zwart, geperst Restproductie productie komijnolie Zie komijn.
Kool Verhit organisch materiaal Zorgt voor een goede stoelgang, mycotoxinenbinder (wordt omwille van die reden vaak 

toegevoegd aan voeders).
Kool, plantaardig Verhit organisch materiaal Zie kool.
Koolzaadolie Olie uit koolzaad (raapolie) Koolzaad is vaak genetisch gemanipuleerd en wordt vaak sterk bespoten met 

pesticiden. Het bevat meer omega 6 dan omega 3 en is daarom niet aan te raden voor 
paarden die problemen hebben met chronische ontstekingen bv insulineresistentie, 
zomereczeem

Koolzaadschroot Restproduct koolzaadolieproductie Zie koolzaadolie.
Koolzaadschroot met ontsloten Restproduct koolzaadolieproductie Zie koolzaadolie.
proteïne, thermisch behandeld
Krijt Gemalen kalkgesteente of schelpen, calciumcarbonaat Wordt toegevoegd aan voeders om het calciumgehalte te verhogen, bv om de 

calcium-fosfor verhouding kloppend te maken.

L
Lupinevlokken Vlokken van lupinezaden Bron van eiwit en vezels.
Luzerne Vlinderbloemige plant, inheems Alfalfa. Eiwitrijk, bevat minder suiker dan hooi.  Goede bron van vezels, paard moet

goed kauwen/speekselaanmaak, scheve calcium-fosforverhouding.



Luzernemeel Luzerne vermaald tot meel, meestal de blaadjes Eiwitrijk, bevat minder suiker dan hooi. 
Lijnkoekmeel Restproduct nadat olie uit lijnzaad is geperst Zie lijnzaad, het bewerken van lijnzaad zorgt voor oxidatie waardoor de kwaliteit van 

het product achteruitgaat, ook het gehalte aan omega 3 gaat achteruit
Lijnolie Verkorte naam van lijnzaadolie Zie lijnzaadolie.
Lijnzaad Zaad van vlas (flaxseed) Helpt bij verharen, mooie bron van omega 3 en daarom goed inzetbaar bij paarden met 

chronische ontstekingen, heel lijnzaad gaat niet oxideren, ondersteunend aan de 
slijmlaag in maag en darmen, goed voor de spijsvertering.

Lijnzaad, geëxpandeerd Zie uitleg productieproces Zie lijnzaad.
Lijnzaad, geëxtraheerd Zie uitleg productieproces Zie lijnzaad.
Lijnzaad, geëxtrudeerd Zie uitleg productieproces Zie lijnzaad.
Lijnzaad, geplet Gehele lijnzaad in geplette vorm Zie lijnzaad.
Lijnzaad, getoast Geroosterd lijnzaad Zie lijnzaad.
Lijnzaad, pellets Pellets van lijnzaad, zie productieproces Zie lijnzaad.
Lijnzaad, therm.  behandeld geopend Onsloten lijnzaad, die productieproces Zie lijnzaad.
Lijnzaad, thermisch ontsloten Onsloten lijnzaad, die productieproces Zie lijnzaad.
Lijnzaadgranulaat Ontsloten en vermalen lijnzaad Zie lijnzaad.
Lijnzaadgranulaat, blauwzuurvrij Ontsloten en vermalen lijnzaad Zie lijnzaad.
Lijnzaadhullen Omhulsel van lijnzaad, husk, het vliesje om het zaad Zie lijnzaad.
Lijnzaadkoek Restproduct nadat olie uit lijnzaad is geperst Zie lijnzaad.
Lijnzaadkoekmeel Restproduct nadat olie uit lijnzaad is geperst, gemalen Zie lijnzaad.
Lijnzaadolie Olie geperst uit lijnzaad Goede bron van omega 3, ondersteunt de huid, lijnzaadolie oxideert snel en wordt

daarom best in de koelkast bewaard.
Lijnzaadolie koudgeperst Olie geperst uit lijnzaad Zie lijnzaadolie, door het koud persen oxideert de olie minder snel.
Lijnzaadproducten Kan van alles zijn, restproducten lijnzaadolieproductie Zie lijnzaadvezel.
Lijnzaadpulp, thermisch behandeld Restproduct lijnzaadolieproductie Door thermische behandeling gaat het product oxideren, zie lijnzaadvezel.
Lijnzaadschilfers Restproduct lijnzaadolieproductie Bevat minder olie en omega 3 dan lijnzaad.
Lijnzaadschroot Restproduct lijnzaadolieproductie, door het proces Bevat minder olie en omega 3 dan lijnzaad.

bevat schroot minder olie dan lijnzaadschilfers
Lijnzaadvezel Lijnzaad Helpt bij verharen, mooie bron van omega 3 en daarom goed inzetbaar bij paarden met 

chronische ontstekingen, heel lijnzaad gaat niet oxideren, ondersteunend aan de 
slijmlaag in maag en darmen, goed voor de spijsvertering.

M
Mariadistelolie Olie afkomstig uit persing mariadistelzaden Ondersteunend aan de lever, licht detoxend.
Mariadistelzaad, geopend Zaad van mariadistel, zie productieproces Ondersteunend aan de lever, licht detoxend.
Moutgist Zie gist Zie gist.
Moutkiemen Nevenproduct vd mouterij na verhitting

O
Oesterkalk Product gemaakt uit de schalen van oesters Wordt gebruikt om het calciumgehalte van een voer te verhogen, goed voor de PH,

helpt ontgiften.



Oliekoek Restproduct olieproductie, bv lijnzaad, mariadistelzaad Kijk na van welke olie de oliekoek afkomstig is, als de soort niet vermeld staat, is het 
vaak afkomstig van goedkope olie en bevat het veel omega 6, omega 6 is niet geschikt 
voor ontstekingsgevoelige paarden.

Olie, plantaardig Olie uit granen of zaden Zie specificatie bij de soort olie, als de soort niet vermeld wordt, gaat het meestal om 
goedkopere olie die veel omega 6 bevatten, omega 6 is niet geschikt voor paarden die 
ontstekingsgevoelig zijn.

P
Pepermuntolie Olie uit bovengrondse delen van pepermunt Goed voor de spijsvertering.
Plantaardig vet Vet uit granen of zaden Zie specificatie bij de soort vet, als de soort niet vermeld wordt, gaat het meestal om 

goedkoper vet die veel omega 6 bevatten, omega 6 is niet geschikt voor paarden die 
ontstekingsgevoelig zijn.

Psyllium Vlozaad, zaden van een Plantago/weegbree soort Ondersteunt om zand te verwijderen uit de darmen, helpt bij de opbouw van 
maagslijmvlies, beschermend en ondersteunend aan het darmslijmvlies, regulerend 
effect op de bloedsuikerspiegel, hele zaden zijn geschikter dan schillen of vezels voor 
het verwijderen van zand of ter ondersteuning van slijmvliezen.

Psyllium, ontsloten Door verhitting geopende zaden (zie productieproces) Zie psyllium.
Psylliumschillen Zaadhuiden van vlozaad Zie psyllium.
Psylliumvezels Zaadhuiden van vlozaad Zie psyllium.
Psylliumzaad Vlozaad, zaden van een Plantago/weegbree soort Zie psyllium.

R
Raapolie Olie uit koolzaad (raapolie) Zie koolzaadolie.
Raapolie, geraffineerd (raff.) Olie uit koolzaad (raapolie), fabrieksmatig bewerkt Zie koolzaadolie + door fabrieksmatig bewerken, gaat de voedingswaarde van het

product achteruit.
Rijstzemelen, gestabiliseerd Vliesjes van de rijstkorrel Bevatten een hoog fosfor gehalte en moeten in het voerplan passen. We hebben 

voeders met   rijstzemelen dus wel opgenoemen in onze lijst, maar er moet dan een 
goed opgesteld voerplan zijn. (Met dank aan Sven Simons voor de uitleg).

S
Snijhaver De haverplant, zonder de korrel Bevat veel vezels, goed voor de spijsvertering, ondersteunt de algehele conditie,

verlengd de kauwtijd.
Speltkaf, gefermenteerd Omhulsel van oergraan spelt, zie productieproces Het proces van fermenteren voegt goede bacteriën toe die nuttig zijn. 

fermenteren
Spirulina Zoutwater alg Natuurlijke bron van eiwitten, vitaminen, mineralen, essentiële aminozuren en Omega3.

Darmflora, spieropbouw, anti oxidant, huid, vacht.
Suikerbiet zonder melasse Restproduct nadat melasse door verwarming  en een Laag in suiker en zetmeel, bron van makkelijk verteerbare vezels, goed om op gewicht 

bepaald proces uit de biet is gewonnen te komen, hoog calcium gehalte dus let op calcium- osfor verhouding, meer vulling
dan voeding.

T
Tarwekiemen Deel van het graan waar het ontkiemd Bevat veel vitamine E, wordt snel ranzig waardoor het gehalte aan vitamine E daalt.



Tarwezemelen Buitenste omhulsel van het graan, het vlies Hoog in fosfor, is een graanproduct, dus heeft ook alle nadelen van een graanproduct.

V
Vet, plantaardig Vet uit granen of zaden Zie voor specificatie bij het soort vet dat gebruikt werd, als de soort niet vermeld 

wordt, gaat het meestal om goedkopere vetten die veel omega 6 bevatten, omega 6 is 
niet geschikt voor paarden die ontstekingsgevoelig zijn.

Vlaskafkorrel Nevenproduct onthullen lijnzaad, komt van de vlas- Zie lijnzaad, nadeel van vermalen is dat het product oxideert.
plant. Er zitten kafdeeltjes, stukjes lijnzaad en stengel-
deeltjes in

Vlasmeel, fijn Meel van lijnzaad Zie lijnzaad, nadeel van vermalen is dat het product oxideert.
Vlozaad Zie Psyllium Zie psyllium.
Vruchtenazijn Door fermentatie omgezet vruchtensap Fermentatie voegt goede bacteriën toe aan het product.

W
Wei eiwit concentraat Poedervormig geconcentreerd eiwit wat van wei wordt Goedkope bron van eiwit, bevat lactose, is geen product wat een paard van nature

gemaakt. Wei is een restproduct van kaasproductie binnen krijgt. 
Wortel Groente Bron van vitamine A, vitamine A gaat wel sterk achteruit door drogen of bewerken. 

Verhoogt de smakelijkheid van voeders.
Wortel, gefermenteerd Zie productieproces fermenteren Zie wortel.
Wortelchips Gedroogde stukjes wortel Zie wortel.
Wortelvlokken Gedroogde stukjes wortel Zie wortel.

Z
Zeealgen, kalkhoudend Meestal afkomstig van de kalkhoudende rode alg Zeewier en zeealg bevatten diverse mineralen.
Zeealgenkalk Vermalen afzettingen van rode algen Zie zeealgen.
Zeealgenmeel Vermalen gedroogde zeealgen Zie zeealgen.
Zeewier   Algen Zie zeealgen.
Zeewier, gemalen Gemalen algen Zie zeealgen.
Zeewiermeel Gemalen algen Zie zeealgen.
Zeezout Gewonnen door verdampen van zeewater Alle zout is een vorm van zeezout.
Zeezout, keltisch Gewonnen uit vrijwel door zout verzadigd water Keltisch zout, zout van Guerlande, allemaal door verdampen zeewater.
Zemelen Zaadhuid van granen Paarden kunnen zemelen goed verteren.
Zonnebloemextractieschroot Restproduct zonnebloemolieproductie, zonder pit
Zonnebloemhullen Omhulsel van de zonnebloempit Let op: zonnebloemen worden gekweekt met pesticiden tenzij biologisch.
Zonnebloemkoek Restproduct zonnebloemolieproductie Let op temperatuur bij persen, hoe hoger de temperatuur hoe slechter het product.
Zonnebloemlecithine Vetachtige substantie verkregen uit persen van 

zonnebloempitten
Zonnebloemmeel Fijngemalen zonnebloempitten Eiwitrijk suikervrij meel.
Zonnebloemolie Olie uit de pit van de zonnebloem Zonnebloemolie wordt geperst bij 100 graden. Persen bij graden en water toegevoegd 

geeft beter behoud van eiwit en fenolen.
Zonnebloemperskoek Restproduct zonnebloemolieproductie Let op temperatuur bij persen, hoe hoger de temperatuur hoe slechter het product.



Zonnebloempitolie Olie uit de pit van de zonnebloem
Zonnebloempitschroot Restproduct zonnebloemolieproductie, zonder pit
Zonnebloempitschilfers Restproduct zonnebloemolieproductie, zonder pit
Zonnebloempitten De vrucht van de zonnebloem pitten, zaden of noten
Zonnebloemschillen Omhulsel van de zonnebloempit
Zonnebloemschroot Restproduct zonnebloemolieproductie, zonder pit
Zonnebloemzaadkoek Restproduct zonnebloemolieproductie Let op temperatuur bij persen, hoe hoger de temperatuur hoe slechter het product.
Zonnebloemzaadolie Olie uit de pit van de zonnebloem
Zonnebloemzaadproducten Kan van alles zijn, restproducten
Zonnebloemzaadschillen Omhulsel van de zonnebloempit
Zonnebloemzaadschrootvoer Restproduct zonnebloemolieproductie, zonder pit

Vitaminen, mineralen, sporenelementen
B Vitamine Er zijn verschillede B vitamines https://nl.wikipedia.org/wiki/Vitamine_B.
Bentoniet Zeer fijne kleisoort.
Biotine Vitamine H, ook wel B8 genoemd, wordt gemaakt door flora en zit in planten.
Calcium Natrium Fosfaat Natrium fosfaat: additief bv in zeep bv calcium fosfaat: belangrijke bron calcium bv in

planten.
Calciumbutyraat Helpt de darmflora.
Calciumcarbonaat Voederkrijt Bijvoorbeeld schelpenkalk, bodemverbeteraar, maagtabletten, vulmiddel, E170.
Calciumfomiat E238 conserveermiddel dierenvoer.
Cobalt Element in aardkorst, bestanddeel van vit B12.
Dicalciumfosfaat Toevoeging aan dierenvoer, ook in tandpasta als schuurmiddel.
E Vitamine 8 vetoplosbare componenten, zit in verse planten, oa voor rode bloedcellen en spieren.
FOS - Oligo Fructo Sacchariden Fructaan, gebruikt als zoetstof, ook als vezel voor darmen.
Fructo Oligo Sachariden Idem, prebiotica.
Glucosamine Hydrochloride Aminosuiker, gebruikt bij artrosepijn.
Glycerine Of glycerol, in cel gebruikt voor vorming van glucose, verzachtend, bv in zalf ook als

zoetstof.
Hyaluronzuur Zit in vloestof in de gewrichten.
Ijzer Metaal, belangrijk voor zuurstofbinding in bloed.
Isomaltulose (B-Glucanen) Oplosbare fermenteerbare vezel.
Jodium Belangrijk element voor schildklierhormoon.
Kalium Voor de turgor van planten, zenuwoverdracht, aanmaak eiwit en glycogeen.
Koolstof Element in alle koolhydraten, in olie en vet, ook in koolwaterstoffen zoals aardolie.
Koper Sulfaat Pentahydraat Koperverbinding gebruikt als ontsmettingsmiddel.
Koperchelaat Wateroplosbare koperverbinding.
Lignocellulose Vezelhoudende plantaardige materie, lignine belangrijk bestanddeel van hout.
L-Methionine Aminozuur, belangrijk voor bloedvaten.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vitamine_B.


Lysine Aminozuur zit in vlinderbloemigen.
Magnesium Licht metaal, belangrijk voor zenuwen, botten, energieproductie.
Magnesiumfosfaat Een magnesiumzout.
Magnesiumfumaraat Magnesium verbinding in supplementen.
Magnesiumoxide Magnesium verbinding in supplementen.
Mangaan Belangrijk voor skelet.
Methionine L-Methionine.
Methyl Sulfonyl Methaan = Bron van zwavel, oa voor zwavelhoudende aminozuren, zwavel belangrijk voor
(MSM), Zwavel huid, haar, kraakbeen, bloedvaten.
MonoCaFos
Monocalciumfosfaat Calcium fosfor supplement in dierenvoeding.
Monosodiumfosfaat E339 verdikkingsmiddel.
MOS - Mannan Oligo Sacchariden Langzame koolhydraten.
Natrium Metaal dat snel met zuurstof reageert tot natriumoxide of met waterstof tot bijtende

soda.
Natriumbicarbonaat Rijsmiddel, bakpoeder. Anti maagzuur en in priklimonade.
Natriumchloride Zout.
Natuurlijke oxidanten Stof die oxidatie tegen gaat, bv polyfenolen, allerlei vitamines. Tegen vrije radicalen.
Seleen Methionine Selenium gebonden aan aminozuur.
Selenium Of seleen, niet metaal, belangrijk sporenelement.
Silicium Of kiezel, belangrijkste bestanddeel van de aardkorst: zand en klei, in celwand van

planten.
Silicium neergeslagen Silicium dioxide zit bv in skelet van insecten, antiklontermiddel, in water: kiezelzuur
Zink belangrijk voor alle organen en immuunsysteem.
Zinkchelaat Zink in chelaatverbinding, complex met amines.
Zout NaCl.
Zwavel Belangrijk element in eiwitten en slijmvliezen.

Productieproces
Expanderen Uitzetting van het product, dit gebeurd tijdens of na Door verhitting gaan voedingsstoffen verloren.

het extruderen (op hogere temperaturen)
Extraheren Vet of olie wordt aan het product onttrokken dmv

een oplosmiddel
Extruderen Vormgevingsproces op hogere temperaturen, bv Extractie altijd met toevoegen van oplosmiddelen. Door verhitting gaan voedingsstoffen

voor het maken van pellets verloren.
Persen Vormgevingsproces op lagere temperaturen
Ontsluiten Gebeurd door verhitting (zie extruderen), openen Door verhitting gaan voedingsstoffen verloren.

van bv granen en zaden
Fermenteren Bacteriën, schimmels of gisten zorgen er in dit proces Zuurstofarme rotting: met zuurstof, dus ander type organismen.



(onder afwezigheid van zuurstof) voor dat het product 
omgezet wordt tbv de houdbaarheid

Microniseren Verpulveren, fijnwrijven






