
Med 100%
smagsgaranti!

Høj og ensartet
kvalitet forenet med
fornuftig pris

Stærke kræfter
står bag Møllerens
produkter

Møllerens produkter er blandt de mest solgte inden-

for dyrefoder og består af en lang række færdige

foderblandinger til heste, grise, køer, får, hunde, katte 

samt fjerkræ. Grundlaget for Møllerens dyrefoder er 

mange års erfaringer med salg og produktion af foder 

til det professionelle landbrug, hobbylandmænd og 

private husdyrholdere med sans for kvalitet og lyst

til aktiv fritid.

Bag Møllerens produkter står Hornsyld Købmands-

gaard A/S, som nok lyder lidt beskedent og en smule 

gammeldags i betragtning af, at virksomheden om-

sætter i omegnen af kr. 1,5 mia. om året og har

150 medarbejdere. 

Hornsyld Købmandsgaard A/S er i dag én af blot en 

håndfuld private grovvareforretninger i Danmark, 

som modtager lokale råvarer, der udvikles og be-

arbejdes til dyrefoder af høj kvalitet. 

Hornsyld Købmandsgaard A/S har leveret kvalitets-

produkter i mere end 80 år og er i konstant udvikling 

med nye produkter og ny teknologi. Der lægges stor 

vægt på troværdighed, ærlighed og høj service.

Hornsyld Købmandsgaard A/S vil således også være

et godt og solidt partnerskab for dig.   

Læs mere på www.hk-hornsyld.dk

Har du spørgsmål, eller

brug for hjælp til dine

foderplaner, er du velkommen 

til at kontakte en af vores

foderkonsulenter:

75 68 73 00

Find forhandler:

www.moellerens-hobbylager.dk

OKTOBER TILBUD
Køb 5 sække fra Møllerens/
Eggermanns sortiment og
få den billigste GRATIS.
Vis denne brochure hos din forhandler
- og få OKTOBER TILBUDDET!

- et sundt valg

Med mange års praktisk erfaring indenfor heste-

foder er Møllerens Foder kendt som en troværdig

og pålidelig partner blandt hestefolk. Vi har en høj 

og ensartet produktkvalitet, hvilket har gjort os til 

en af   de populære leverandører af hestefoder i

Danmark. Dette forpligter og udfordrer os hver dag.

Sammen med specialister inden for moderne heste-

ernæring udvikler vi kontinuerligt vores produkter. 

Du ønsker det bedste for din hest

og vi ønsker det bedste for din hest! 

Så vi arbejder ikke kun med de højeste kvaliteter

af råvarer, men også med de absolut strengeste

produktionskrav. 

Et stærkt team bag udvikling og optimering af Møllerens Foder.
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Eggersmann
Ud over salget af Møllerens Foder står Hornsyld Købmandsgaard 

også for import og salg af Eggersmann’s store hestefoderprogram. 

Med Eggersman hestefoder kan man løse stort set alle udfordrin-

ger inden for hestefodring.

Cool Müsli
Cool Müsli er et havrefrit, velsmagende müslifoder
til ponyer og heste, der er i hvile eller let arbejde.
Foderet indeholder EMH - Eggersmann Micro Herbs - der

har en gavnlig effekt på din hests fordøjelsessystem.

Cool Müsli har et reduceret indhold af proteiner og energi. 

Senior Müsli
Ældre ponyer og heste stiller specielle krav
til den daglige ernæring.
Evnen til at opbygge depoter af næringsstoffer reduceres med

alderen, hvorfor immunsystemet er ekstra udsat. Ved anvendelse 

af EMH Senior Müsli opnås en bedre udnyttelse af næringsstof-

ferne og evnen til at fordøje foderet forbedres markant. Senior 

Müsli kan med fordel anvendes til heste med mangel på huld, 

eller heste som har været igennem sygdom og skal genopbygges. 

High Energy Müsli
Det idéelle foder når hesten skal præstere på
et stadigt højere og højere niveau.
Nu med - Eggersmann Micro Herbs og dermed endnu mere 

kraftfuld. High Energy er en letfordøjelig müsli, sammensat

til de heste der yder på højeste plan i træning og konkurrence. 

High Energy hjælper hesten med at opbygge muskler og resti-

tuere efter hårdt arbejde. Kan udfodres som eneste kraftfoder 

sammen med et tilskud af Golden Mineral DK eller som topping 

til eksisterende foderplan.

Mash
Den traditionelle opskrift til EMH Mash er bl.a. bygget op om
hvedeklid, hørfrø, havre og fodersalt, og desuden opgraderet med 
værdifulde ingredienser som urter, ekstruderet hørfrø og EMH.
Mash regulerer tarmfloraen og kan med fordel gives efter anstren-

gende aktivitet, kolik, forstoppelse, operation, som et mellemmåltid 

eller bare til ren velvære en kold regnvejrsdag. Mash er med Eggers-

mann Micro Herbs nøje tilpasset det ernæringsmæssige behov hos 

ældre heste, samt heste i rekonvalescens. 

Hafer Ergänzer
Dansk optimeret tilskudsfoder!
Et müsli tilskudsfoder er ideelt at udfodre 

sammen med havre, hø og wrap. En 500 kg 

hest i moderat arbejde er dækket ind med

vitaminer og mineraler med 1 kg dagligt.

Indeholder bl.a. hasselnød, brændenælde,

kamille, tørret æble og marietidselolie som

giver en flot og skinnende pels. Hafer Ergänzer 

kan udfodres alene, med hø/wrap eller som 

tilskud til roepiller, grønpiller, lucerne osv.

Derma Vital Cubes
Specialfoder til heste med hudproblemer.
Indeholder en høj andel organisk zink, urter, 
Biotin og B vitaminer, som understøtter
hudens immunforsvar.
Lider din hest af eksem, problemer under pels-

skifte samt andre hud- og pelsproblemer, er 

der her hjælp og hente. Derma Vital indeholder 

en særlig urteblanding, som hjælper huden til 

en hurtigere regeneration og gennem et højt 

indhold af råfibre optimeres hestens fordøjelse, 

som også understøtter hudens gendannelse.

Se vores mange andre produkter på www.moellerens-hobbylager.dk

Hestespark Isi Star
Hestespark er et alsidigt sammensat müsli fuldfoder, der anvendes 

sammen med wrap/hø. En høj andel af struktur sikrer en god og 

lang tyggetid. Dette fremmer hestens spytproduktion, som kan 

være medvirkende til at forhindre mavesår og understøtter dens 

fordøjelse.

Hestespark indeholder bl.a. snittet lucerne, majsflager, tørret æble, 

hørfrø og marietidselolie som gør, at selv de kræsne heste indtager 

foderet med glæde. 

Du får derfor fuld smagsgaranti,
når du køber Møllerens Hestespark. 

Foderet indeholder et afstemt forhold af de nødvendige nærings-

stoffer, hvilket sikrer, at hesten er i balance med vitaminer og 

mineraler. HesteSpark er optimeret efter de nyeste danske normer 

og produceres i samarbejde med Eggersmann, som er din garanti 

for en altid høj og ensartet foderkvalitet.

Hestespark udfodres med en passende mængde af grovfoder.

Isi Star er et dansk optimeret havrefrit müslifoder, som an-

vendes til islandske heste eller til nøjsomme heste. Isi Star

er idéel, hvor der ønskes en mindre udfodringsmængde eller

et foder med mindre stivelse, alt imens hesten fortsat dækkes 

helt ind med vitaminer og mineraler.

Isi Star indeholder blandt andet snittet lucerne, koldpresset 

marie tidselolie, ølgær og tørret æble, som gør, at selv de mest 

kræsne heste indtager foderet med glæde.

Du får derfor fuld smagsgaranti,
når du køber Møllerens Isi Star. 

Isi Star er optimeret efter de nye danske normer og indeholder 

et nøje afstemt forhold af næringsstoffer, som sikrer, at din 

hest altid er i balance med vitaminer og mineraler. 
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