
Simple System A/S ble grunnlagt av Jane Van Lennep, Tim and Sue Warren i 1996. Dette er basert på ett Fôr system som Jane har 
utviklet siden 1973. Bedriftens intensjon er Enkel Ernæring for Hester og Ansvarlig Hestehold. Vår hensikt er å hjelpe deg til å fôre din 
hest slik at hestens unike fordøyelsessystem blir ivaretatt. Jane har 35 års erfaring med oppdrett av Araberhester( uten korn/musli 
eller melasse belagt fôr). Med denne erfaringsbakgrunnen og erfaringen med mange kunder siden 1996 ser de at det beste fôret hesten kan 
få er: Grovfôr av god kvalitet, Lucerne og hurtigtørket gress som sørger for at hesten har tilgang på alle næringstoffene i 
vår og sommergresset hele året rundt. I tillegg anvendes valset linfrø for å imøtekomme behovene når hesten skal arbeide eller 
prestere, ren linfrø eller ulike linfrøblandinger med villblomster/urter og med tang. (Å bytte til korn i vinterhalvåret eller for økt arbeid/
konkurranse er ikke bra for hesten for den produserer veldig lite amylase, enzymet som fordøyer stivelse). Vi kan ikke bringe hesten 
tilbake til de endeløse steppene med det fôret de spiste den gang. Men vi kan hjelpe hestene med å gi de fôr som de er skapt for å 
spise. Til gjengjeld blir de bedre ernæret,  mer harmoniske og sunnere. Hele produktserien er godkjent av Vegan Society i 2005  og 
UFAS. 

Hestene utviklet seg hovedsaklig på de trefrie steppene i Central Eurasia og deres naturlige diett var det som vokste der 
i deres naturlige miljø. Det var gress, urter og busker. Det fantes ikke korn og biprodukter fra produksjon av menneskemat. 
Simple System følger også nøye med på sine produsenter og produksjonen av fôret. De har veldig strenge kriterier : Økonomisk, 
økologisk og etiske faktorer, men det aller viktigste er å imøtekomme hestens spesielle behov. De besøker de fleste av sine bønder som 
dyrker dette fôret og de samarbeider slik at de er sikre på at fôret er av aller beste kvalitet. De er ekstremt nøye på kvalitet og er 
forberedt på å bytte leverandører om deres kriterier ikke blir imøtekommet. Alle fôr produktene er rene, naturlige og helt fri for fyll og 
tilsettningstoffer. Slik at du skal være sikker på at du gir din hest det aller beste fra naturen og det fôret den er skapt for å spise.

        DUKE SHIRE HEST
Etter 1 år med fôr fra Simple System.



KORNFRI FÔRING AV HEST OG HVILKE FORDELER GIR DET ?

DIN HEST VIL NYTE:
•Tar lengere tid å spise.
•Konstant blodsukker nivå.
•Lavere risiko for ben/ledd 
problemer hos unghester.

DU VIL OPPLEVE:
•Enklere å trene hesten.
•Forbedret adferd.
•Forbedret utholdenhet og 
restitusjon.

PASSER FOR:
•Alle nivåer av arbeid og 
konkurranser.
•Hester som må stå inne.
•Forfangne hester.
•Hester som får 
krysslammelser.



PERAKROSSEN 8 ÅR ER EN AV DE FÅ SOM HAR FÅTT 1 PREMIE OG 1 
KVALITET PÅ UTSTILLINGEN I EID. Se breeding.no

NM 2011
Perakrossen og Nina

Perakrossen Eid 2010



Perakrossen 3 Februar 2012 
Oppstart fôring med Lucie Nuts, Pura Beet og Red 
Bag Grass. Han ble tidligere fôret med pellets og 

han utviklet eksem i munnen og fikk hovne lymfer. 
Dyrlegen anbefalte å slutte  med varmebehandlet 
fôr.



21 februar synlige forandringer i fargen på pelsen og der hvor salen 

skal ligge har det kommet ny sommerpels med farge som han pleier å 

få om sommeren hårene er MYKE og veldig BLANKE. Han er roligere i 
foringsituasjonen, blitt mer utadrettet, bedre humør. Vi skal følge 
utviklingen med nye bilder ut over våren.



 LUCIE NUTS  Lavt kaloriinnhold og passer godt sammen med fuktet Purabeet i forhold 
2:1 LucieNuts/Purabeet.
 Kan gis til forfangne hester, kan sammen med forbete erstatte høy for hester som er sensitive for støv og det er lett 
å spise for gamle hester. En håndfull kan med fordel legges forskjellige steder i boksen for å forhindre kjedsomhet. 
Inneholder næring for muskeloppbygging (energien blir jevn uten at hesten blir het og blodsukkeret holder seg 

stabilt). Høyt innhold av mineraler. Må bløtlegges minimum 2 timer, vi anbefaler å bløtlegge Frokost om 
kvelden og Kveldsfôret om morgenen maks 24 timer. PuraBeet kan bløtlegges sammen med Lucie 
Nuts. 
Start med 1 del Lucie Nuts og 2.5 del Vann.  PORSJONEN TIL HESTEN VEIES ALLTID  fra  
UBLØTET FÔR. START MED SAMME VEKT SOM DEN FÅR I KRAFTFÔR introduser 
gradvis. Se   fôrings guide.

RED BAG GRASS PELLETS (høyt næringsinnhold) Denne tilfører alle de beste næringstoffene fra 
vårgresset. Gir 10% mer energi enn havre. Passer til hester  i hard trening/konkurranser : Galopp, 

Feltritt, Sprang, Trav og Distanse. Dette fôret kan hesten få rett før start og rett etter. Passer også til 
drektige hopper (ikke native breeds) Eller til hester som er blitt undervektige i løpet av vinteren. Gir 
jevn ekstra  energi og utholdenhet (Til forskjell fra korn som gjør mange hester hete).
Blandingsforhold 1 del pellets og 2 deler vann. 

BLUE GRASS PELLETS (høyt fiber innhold) Det beste fra sommergresset uten for mye energi. Gir hesten 
kvalitets gress hele året. Anbefales til de som trenger å legge på seg eller som trenger mer energi. Er det behov 

for å gå opp mer i vekt eller behov for mer energi bytt til Red Bag eller kombiner de to. Passer til de 
fleste hester  og ponnier i moderat arbeid. Passer også spesielt bra til  Fullblodshester. Kvalitetsfôr som er 
tilpasset hestens fordøyelsessystem. (Pelletsene er små nok så de passer til å ha i fôr baller). 
Blandingsforhold 1 del pellets og 2 deler vann.



	 THINK-EQUINETHINK-EQUINE

PURABEET 20 kg  Ren fôrbete uten melasse. Når sukkeret er %ernet fra fôrbeten blir det bare fiber 
igjen som er veldig bra for hestens fordøyelsessystem og den inneholder vann som blir anvendt senere. Vi 
garanterer at sukkeret er %ernet slik at hesten slipper å få økt blodsukkernivå som kan påvirke hestens 
temperament negativt. Øker 6 ganger i volum når den blir bløtlagt. Kan trygt gis til forfangne hester. 
Perfekt for hester i langvarig arbeid bidrar til å opprettholde væskebalansen. Tilfører Kalsium og Lysin. 
Blandingsforhold: 1 del pellets og 5 deler vann.

ECLIPSE RECOVERY 5 kg  Ett styrkenede fôr basert på Fermenterte Vildblomster fra Østriket 
og pepperrot, malt Linfrøpulver og Tang. Høyt innhold av naturlige mineraler. Forbedrer 
immunsystemet og hjelper til ved restitusjon fra virus infeksjon og
 ved  blodmangel. Trygt å anvende til alle hester. Inneholder ikke gjær.

Anbefalinger: 
Drektig hoppe= normal fôring fram til de siste 3 mnd av drektighetstiden da bør det økes til tilsvarende som for hester i trening.
I overgangsperioden til dette fôret anbefales TØRR VEKT TILSVARENDE DEN VEKTEN AV FÔR SOM  HESTEN ALLEREDE FÅR. 
Bland det nye fôret i det hesten allerede får, er hesten vant til sukkerholdig fôr eller er kresen i utgangspunktet kan det hjelpe å ha litt usukkret 
eplejuice i fôret i en overgangsperiode til den blir vant til det nye fôret. Ta det fôret den vanligvis får å gå gradvis ned på porsjonene til den er helt 
over på det nye fôret. Hestens fordøyelsessytem er veldig sensitivt derfor skal bytte av grovfôr/fôr ALLTID GJØRES GRADVIS slik at 
bakteriefloraen i tarmen får ommstilt seg til nytt fôr.

Standard kombinasjon: Lucie nuts og Purabeet forhold 2:1
Hard trening: Lucie nuts, Purabeet, Red or Blue bag grass pellets eller kombiner disse to.
Gamle hester med dårlige tenner: Lucie nuts, Purabeet og Blue bag grass pellets.                    
SE EGEN FÔRINGSGUIDE :

Alle produktene fra Simple System er godkjent fra Vegan Society.  De er også UFAS registrert The Universal Feed 
Assuranse Sheme. Lucerne/Gress pelletsene er framstilt i en pelletspresse  (ingen damping/koking eller fyll/tilsettningsstoffer) 



FÔRINGS GUIDE 
Totalt pr dag hvile/lett arbeid Medium arbeid Hardt arbeid Intenst arbeid 

under konkurranse

2oo kg Shetland

300 kg New Forest

350kg Islandshest

400 kg Araber

450-500kg Irish Cobs, 
Haflinger, Fjordhester

500 kg Fullblodshest

600 kg Varmblod

700 kg Hester

SS+ høy/gressing SS : høy/gressing SS : høy/gressing SS: høy/gressing Kun SS

5kg 0,5 kg : 4,5kg 2kg : 3kg 3kg : 2kg 5kg

7,5 kg 0,75kg : 6,75 3 : 4,5 kg 4,5kg : 3kg 7,5kg

8,75kg 0.90kg : 7,85 3,5kg : 5,25 5,25kg : 3,5kg 8,75kg

10kg 1kg : 9kg 4kg : 6kg 6kg : 4kg 10kg

11,25kg 1,13kg : 10,12kg 4,5kg : 6,75kg 6,75kg : 4,5kg 11,25kg

12,5kg 1,25kg : 11,25kg 5kg : 7,5kg 7,5 : 5kg 12,5kg

15kg 1,5kg : 13,5kg 6kg : 9kg 9kg :6kg 15kg

17,5kg 1,75kg : 15,75kg 7kg : 10,5kg 10,5 : 7kg 17,5kg

SS = Simple System fôr
Gressing må ca beregnes om hesten har tilgang til beite!

OPPGITT MENGDE PÅ FÔRINGS GUIDEN ER TØRR VEKT, FØR BLØTLEGGING OG PR DAG



OVERGANGS TIPS OG BEREGNING AV FÔR INDIVIDUELT TIL HVER ENKELT HEST

Hester er individuelle slik som oss mennesker og derfor er fôringsguiden kun ment som ett utgangspunkt. For at vi skal 
kunne gi best mulig veiledning til deg og din hest kan du ta kontakt og gi oss info om hestens type, vekt, alder, hva og hvor 
mye fôr den får, treningsmengde, fysisk, psykisk helse, tilstand pels, hover og antall timer utegang pr. dag. 

START ALLTID MED SAMME VEKT SOM PÅ DET KRAFTFÔR HESTEN ALLEREDE FÅR Å GI SAMME VEKT TØRT AV LUCERNE/GRESSPELLETS. 

Det enkleste er å bløtlegge i en bøtte til hver hest (ellers blir det vanskelig å beregne porsjonen øker mye i volum) og de 
ulike typene kan bløtlegges sammen bruk anbefalt vann mengde men prøv deg fram noen liker det bløtt andre tørrere. 
Bløtlegges til alle klumper er borte. Det kan varmes vann (aldri bruk vann fra varmt vann tanken)og bløtlegge i det ca 50 
grader varmt da går det fortere. 

Bløtlegg Frokost om kvelden og kvelds om morgenen da kan du bruke kaldt vann. Introduser gradvis i det gamle fôret og 
øk gradvis det nye og gå ned gradvis på det gamle. Melassebelagt kraftfôr kan ha gjort hesten sukkeravhengig og da kan 
det ta lengere tid å introdusere det nye fôret fra ca 1 uke til 1 mnd. I en overgang ha i litt usukkret epplejuice. Er hesten 
kresen kan det være lurt å starte med mindre vekt i utgangspunktet og forsiktig introdusere litt og litt i det nye fôret til kvelds 
( da er hesten roligere enn om morgenen da den gjerne vil fort ut). Dette fôret blir mer som gressing og hesten vil bruke 
lengere tid på å spise opp dette enn korn/mûsli som de har en tendes til å sluke ganske fort. 

PASS PÅ RYGGEN OM DU SKAL FÔRE FLERE HESTER BØY KNÆRNE VED LØFTING av BØTTER OG KJØR BØTTENE UT PÅ 
TRILLEBÅR ; )



PRISER SIMPLE SYSTEM
På disse produktene kommer frakt i tillegg, kan være nyttig å gå sammen flere om bestilling. 
Levering sentralt Østlandet Kr 300.-  inkl.mva. 

Utenfor sentrale Østlandet kommer fraktpris på kr 1000.- inkl.mva i tillegg. Dette gjelder for en 
pall med varer fra 500-1000 kg. 

Disse varene ligger ikke i webshop enda så for bestilling send mail: info@think-equine.no da 
sender vi faktura med beløp. Varene vil da bli sendt så fort innbetaling er registrert. For 
informasjon om produktene send mail: kari@think-equine.no Mob nr:  906 84 099

PRODUKT KG UTSALG INKL.MVA KR PR KG

LUCIE NUTS

 PURABEET UTEN MELASSE

RED BAG GRASS

BLUE BAG GRASS

ECLIPSE RECOVERY

20 NKr	 380.00 19.00

20 198.00 9.90

20 380.00 19.00

20 380.00 19.00

20 990.00 198.00
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