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1. Varför har ni sänkt sockerhalten på Betfor?

Det har länge funnit en efterfrågan på Betfor med sänkt sockerhalt, och när 
vi ändrade produktionsprocessen var det ett lämpligt tillfälle att ställa om så 
att vi nu kan erbjuda detta.

2. Betyder detta att det är mindre energi i nya Betfor?

Nej, det är faktiskt lika mycket energi i nya Betfor som i ”gamla”. Detta beror 
på att vi höjt fiberinnehållet (pektinhalten) från 15% till 22%

3. Hur kan fiber bli energi?

I betfibern finns pektinfiber. Precis som grovfoder (hö, hösilage) bryts 
pektinfibern ner först när den kommit till grovtarmen. Med hjälp av de 
mikroorganismer som finns naturligt i grovtarmen, omvandlas fibern till 
energirika fettsyror som är ”bränsle” för hästen. Det är alltså exakt samma 
naturliga process som sker när hästen äter Betfor som när den omvandlar 
betesgräs eller hö/hösilage till energi.

4. Har Betfor samma funktion som tidigare  
trots att sockerhalten är lägre?

Tack vare högre fiberhalt är de dietiska egenskaperna t o m bättre, t ex så 
balanseras pH-värdet i tarmen och hästen får mindre mjölksyra efter arbete.

5. Är fiberhalten förändrad?

Ja, pektinhalten (fiber) har ökat från 15% till 22%. Detta gör att energiinnehållet 
i nya Betfor är lika stort som i ”gamla”.

6. Kommer min häst bli lika pigg nu/få samma energi  
när det inte är lika mycket socker i Betfor?

Ja, energiinnehållet är detsamma tack vare den högre fiberhalten (pektinfibern).
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7. Ska Betfor verkligen ”damma” när man hanterar det?

Att torka Betfor är i själva verket en gammal, väl beprövad metod att 
konservera och bevara produkten. Att den då kan ”damma” lite är i själva 
verket alltså ett tecken på att din Betfor är som den ska, d v s riktigt torr. Torr 
Betfor kan du förvara väldigt länge. Så fort du blöter din Betfor, försvinner 
”dammet” och orsakar inget problem för hästen.

8. Ändras smaken nu när Betfor innehåller  
mindre melass (socker)? 

Betforn är något mindre söt i smaken än tidigare. ”Petiga” hästar kan i början 
reagera på detta och inte äta den lika friskt som tidigare. Ett tips kan vara att 
tillsätta lite melass i början, och succesivt minska melassmängden från dag till 
dag – det ger en ”mjukare” övergång och hästen får lättare att vänja sig vid 
den lite mindre söta smaken.

9. Hur mycket socker innehåller egentligen Betfor?  
Nya Betfor innehåller totalt 10,5 % socker. Som jämförelse kan man se på 
sockerinnehållet i vanligt betesgräs. Vanligt gräs innehåller 8-10% socker på 
morgonen, och upp till 25-27% på seneftermiddagen en solig dag. Att det 
varierar så, beror på att solen bygger upp socker i gräset under dagen, som 
gräset sedan använder som energi för att växa. Så på morgonen är mycket 
av sockret i gräset förbrukat. Det är därför det varierar så mycket.

10. Hur mycket Betfor kan jag ge hästen varje dag?

Det finns faktiskt ingen gräns, eftersom Betfor fungerar 
precis lika naturligt och skonsamt som hästens vanliga 
grovfoder (hö/hösilage). Mängden avgörs istället av 
hur mycket hästen arbetar och vad den får för foder 
i övrigt. Tips: Använd något av de kostnadsfria programmen för  
beräkning av foderstaten som finns på nätet. Där kan du balansera  
in rätt mängd Betfor för just din häst.
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