
 

 

Tabela nr.1.1. Zawartość składników pokarmowych w 1kg granulatu. 

Składniki analityczne 
granulatu 

Dla 
antylop 
dużych 
i małych 

Dla 
wielbłądw   

Dla 
wielbłądw  
z kokcydio-
statykiem 

Dla koni Dla 
szczurów 

Dla 
królików 

Dla 
kangurów 

Dla 
kapibar 
 

Susz z 
lucerny 

Dla strusi Dla  
bażantów 

Do 
odchowu 
bażantów 

Dla 
kaczek 

Do 
odchowu 
żurawi  

Energia metaboliczna  9,52MJ 9,1MJ 9,1MJ  11,5MJ 11,5MJ 11,5MJ 9,5%  11,4MJ 12MJ 12,1MJ   

Całkowita wartość 
energetyczna 

   15,5MJ           

Energia przyswajalna    10MJ          13MJ 

Białko surowe 13% 15,0% 15,0% 12,5% 17,5% 16% 15,2% 17,5% 15% 16,5% 16% 25% 30% 18,5% 

Tłuszcz surowy 3,45% 7% 7% 5,8% 2,8% 3,10% 5,2% 3,5%  3% 3,8% 3,5% 4,5% 4% 

Włókno surowe 14,50% 20% 20%  7% 15,90% 4,0% 47,3% 28% 7% 8,5% 7% 5%  

Popiół surowy 8,5% 9,10% 9,10% 7,2% 5,7% 9% 5,9% 10,0%  8,5% 8% 8% 9,5% 8% 

N.F.E    47,1%    47,3%      49,1% 

Wapń 0,80% 1,0% 1,0% 0,75% 0,95g 1,00% 2,0% 1,5%  1,35% 1,1% 1,2% 1,4% 1,1% 

Fosfor ogólny 0,7% 0,65% 0,65% 0,78% 0,53% 0,90% 1,2%   0,6% 0,6% 0,6% 0,9% 0,9% 

Fosfor str.max        0,7%       

Fosfor poch. Roś.    0,28%    0,31%      0,15% 

Sód 0,4% 0,31% 0,31% 0,29% 0,26% 0,20% 0,4% 0,45%  0,15% 0,2% 0,19% 0,8% 0,2% 

Selen 0,30mg 0,30mg 0,30mg 220µg    0,45mg  0,37% 0,4% 0,2%  233mcg 

Witamina A  12000j.m. 12000j.m. 15 
560j.m. 

12000j.m 12000j.m
. 

13000j.m. 15000j.m.  12000j.m
. 

 16000j.m. 12000j.m
. 

15000IU 

Witamina D3  1500j.m. 1500j.m. 2000j.m. 800,0j.m. 800j.m. 1000j.m. 2000j.m.  1200j.m.  1600j.m. 1200j.m. 1500IU 

Witamina E  80,00mg 80,00mg 18,0mg 79,9mg 100mg  200mg  85mg  90,5mg 35mg 95mg 

 



 

Tabela nr.1.1. Zawartość składników pokarmowych w 1kg granulat c.d. 

 

Błonnik  surowy    9,0%    17,0%      6% 

Skrobia    27,36%    8,0%      36,4% 

Miedź    32mg    20mg  17mg 15% 15,5%  15mg 

Witamina C    310,0mg    1125,0mg      203mg 

Metionina          2,7g 0,25% 0,55%  2,8g 

Wilgotność         7-12%      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Tabela nr.1.2. Skład komponentów granulatów oraz ich wielkość w 1kg granulatu. 
 

G
ra

n
u

la
t 

Dla antylop 

małych i 
dużych 

Dla 

wielbłądów 

Dla 

wielbłądów 
z kokcydio-

statykiem 

 

Dla koni 

Dla 

szczurów 

Dla 

królików 

Dła 

kangurów 

Dla kapibar Susz z 

lucerny 

Dla strusi Dla bażantów Do odchowu 

bazantów 

Dla kaczek Do odchowu 

żurawi 

S
k

ła
d

 s
u

ro
w

co
w

y
 

Śruty 
zbożowe, 
susz z traw  
i lucerny, 
otręby 
pszenne. 
Śruta 
lniana, 
celuloza, 
suszone 
liście, 
melasa, olej 
roślinny, 
rafinowany, 
kora z 
drzew 
liściastych, 
premiks 
witaminow
o-
mineralny, 
aminokwa-
sy i związki 
biologicznie 
czynne 

Pszenica, 
kukurydza, 

otręby 

pszenne, śruta 
rzepakowa 

poekstrakcyjn

a, susz z 
lucerny, susz 

z traw i ziół, 
melasa, 

siemię lniane, 

wysłodki 
buraczane, , 

olej roślinny 

rafinowany 
rzepakowy, 

węglan 

wapnia, 

fosforan 

jednowapnio

wy, premiks 
mineralno-

witaminowy, 

aminokwasy  
i związki 

biologicznie 

czynne 

Pszenica, 
kukurydza, 

otręby 

pszenne, 
śruta 

rzepakowa 

poekstrakcy
jna, susz z 

lucerny, 
susz z traw 

i ziół, 

melasa, 
siemię 

lniane, 

wysłodki 
buraczane, , 

olej 

roślinny 

rafinowany 

rzepakowy, 

węglan 
wapnia, 

fosforan 

jednowapni
owy, 

premiks 

mineralno-
witamino-

wy, 

aminokwas
y i związki 

biologiczni

e czynne, 
kokcydiosta

tyk - 

Cycostat 

Susz 
ztraw, 

susz z 

lucerny, 
owies, 

mączka 

sojowa, 
śruta 

pszenna, 
łupiny 

soi, 

otręby 
pszenne, 

, melasa, 

premiks 
witamino

wo-

minera-

lny 

Kukurydza, 
pszenica, 

jęczmień, 

otręby 
pszenne, , 

lucerna, 

olej 
roślinny 

rzepakowy, 
poekstrakcy

-jne 

śrutybiałko
we, , 

drożdże 

paszowe, 
serwatka 

suszona, 

premiks 

witamino-

wo-

mineralny, 
aminokw-

asy i 

związki 
biologiczni

e czynne 

Pszenica, 
kukurydza, 

otręby 

pszenne, 
śruta nasion 

oleistych 

 i 
strączkowy

ch, śruta 
rzepakowa, 

drożdże 

paszowe, 
susz z traw, 

węglan 

wapnia, 
fosforan 

jednowapni

owy, 

premiks 

witamino-

wo-
mineralny, 

sól 

Śruta 
pszenna, 
śruta 
owsiana, 
jęczmień, 
kukurydza, 
otręby 
pszenne, 
śruta 
sojowa 
tostowana, 
susz z 
lucerny, 
susz z traw 
 i ziół, 
drożdże, 
celuloza, 
siemię 
lniane, olej 
roślinny, 
węglan 
wapnia, 
fosforan 
jednowapni
owy 

Susz z traw, 
lucerny 

 i roślin 

motylkowych
, śruta 

owsiana, śruta 

i otręby 
jęczmienne, 

otręby 
pszenne, 

poekstrakcyjn

e śruty 
 z nasion 

 i owoców 

roślin 
oleistych, 

łupiny soi, 

makuch 

lniany, susz  

z pulpy 

buraczanej, 
suszone 

drożdże 

piwne, 
celuloza-

skoncentrowa

ne włókno 
pokarmowe, , 

olej roślinny, 

węglan 
wapnia, 

fosforan 

jednowapnio
wy, premiks 

mineralno-

witaminowy 

 

S
u

sz
 z

 l
u
ce

rn
y

 

Mieszanka 
śrut 

zbożowych, 

otręby 
pszenne, 

poekstrakcy

jne śruty 
białkowe,,o

lej roślinny 
rafinowany 

rzepakowy, 

susz z traw 
i lucerny, 

drożdże 

paszowe, 
fosforan 

jednowapni

owy, kreda, 

chlorek 

sodu, 

premiks 
witaminow

o-

mineralny, 
aminokwas

y iżwiazki 

biologiczni
e czynne 

Kukurydza,ps
zenica,otręby 

pszenne,śruta 

poekstrakcyjn
a rzepakowa,  

śruta sojowa, 

olej roślinny 
rafinowany 

rzepakowy, 
susz z traw  

 i lucerny, , 

premiks 
witaminowo-

mineralny, 

aminokwasy 
 i związki 

biologicznie 

czynne 

Kukurydza,ps
zenica,otręby 

pszenne,śruta 

poekstrakcyjn
a rzepakowa, 

Śruta sojowa 

poekstrakcyjn
a genetycznie 

zmodyfikowa
na – Rozp. 

UEnr 

1829/2003 
 i  nr 1830, 

drożdże 

paszowe, , 
olej roślinny 

rafinowany, 

fosforan 

jednowapnio

wy, węglan 

wapnia, , 
premiks 

witaminowo-

mineralny, 
aminokwasy 

 i związki 

biologicznie 
czynne 

Kukurydza, 
Jęczmień, 

sruta 

sojowapoekst
rakcyjna 

genetycznie 

zmodyfikowa
na-Rozp.UE 

nr 1829/2003, 
otręby 

pszenne, 

pszenica, 
śruta 

rzepakowa, 

nasiona roślin 
oleistych  

 i 

strączkowych

,susz  

z lucerny, 

węglan 
wapnia, 

fosforan 

jednowapnio
wy, chlorek 

sodu, premiks 

witaminowo-
mineralny 

Kukurydza, 
produkty 

pszenne 

 i przemiału 
zbóż, białko 

pochodzenia 

zwierzęcego 
m.in. mączka 

rybna, 
serwatka  

w proszku, 

poekstrakcyj
ne śruty 

białkowe, 

produkty 
pszenne, susz 

z lucerny, 

oleje 

roślinne, 

siemię 

lniane, 
nasiona 

roślin 

oleistych, 
ekstrakt  

z drożdży, 

melasa, 
spirulina, 

wodorowęgla

n sodu, 
premiks 

witaminowo-

mineralny 

 

Ø 
5/6mm 

i 8mm 

8mm 8mm 5mm 10mm 5/6mm 8/10mm 6/8/10mm 8mm 3-6mm 3-6mm 3,2mm 3-6mm 3,2mm 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela nr.3.2.Skład komponentów granulatów oraz ich wielkość w 1kg granulatu. 
Gra-

nulat 

Dla Reniferów 

zimowy 

 

Dla Reniferów letni Dla Żyraf 

  

Dla nosorożców 

(dla tapirów 

 i hipopotamka) 

Dla ibisów 

z wysoką 

zawartością 

białka 

Dla ibisów 

z nizszą 

zawartością 

białka 

Do odchowu 

strusi 

Do 

odchowu 

kaczek 

Do 

odchowu 

flamingów 

Dla żurawi 

S
k

ła
d

  
su

ro
w

co
w

y
 

Suszona lucerna, 
suszone wysłodki 
buraczane, owies 
siewny, kwiat słodu 
jęczmiennego, 
otręby pszenne, 
suszone strąki 
chleba 
świętojańskiego, 
Easylin 100/30 
(ekstrudowane 
siemie lniane, 
ekstrudowana 
śruta rzepakowa), 
śruta 
poekstrakcyjna 
słonecznikowa, 
melasa buraczana, 
premiks, suszone 
drożdże 
piwowarskie, Acid 
Buf 10 (Kwas 
 z  wodorostów 
Lithotamnion 
96/25/EC:załącznik 
B 11.03, morski 
tlenek magnezu), 
dwuzasadowy 
fosforan wapnia, 
Progut Rumen 
(hydrolizowane 
drożdże 
piwowarskie) 

Suszone wysłodki 
buraczane, sucha 
masa lucerny, 
otręby pszenne, 
kwiat słodu 
jęczmiennego,  
śruta 
poekstrakcyjna 
słonecznikowa, 
Easylin 100/30 
(ekstrudowane 
siemie lniane, 
ekstrudowana śruta 
rzepakowa), Acid 
Buf 10 (Kwas z  
wodorostów 
Lithotamnion 
96/25/EC:załącznik 
B 11.03, morski 
tlenek magnezu), 
premiks, fosfor 
wodorowy wapnia, 
chlorek sodu,  
Progut Rumen 
(hydrolizowane 
drożdże 
piwowarskie) 

Suszona lucerna, 
suszona pulpa 
buraczana, otręby 
pszenne, kwiat 
słodu 
jęczmiennego, 
ekstrahowana śruta 
słonecznikowa, 
suszone strąki 
chleba 
świętojańskiego, 
premiks, Easylin 
100/30 
(ekstrudowane 
siemię lniane, 
ekstrudowana śruta 
rzepakowa), melasa 
buraczana, chlorek 
sodu, kwas z 
wodorostów  
Lithotamnion 96/25 
/ EC: załącznik B 
11.03), 
wodorowęglan 
wapnia, Marine 
MgO - morski 
tlenek magnezu. 

Suszona lucerna, 
wysłodki 
buraczane, kwiat 
słodu 
jęczmiennego, 
Easylin 100/30 
(ekstrudowane 
siemie lniane, 
ekstrudowana 
śruta rzepakowa),  
pszenica 
zwyczajna, otręby 
pszenne, śruta 
poekstrakcyjna 
słonecznikowa, 
melasa 
buraczana, 
premiks, chlorek 
sodu, Marine Mgo 
(morski tlenek 
magnezu), 
dwuzasadowy 
fosforan wapnia, 
Acid Buf (Kwas z  
wodorostów 
Lithotamnion 
96/25/EC:załączni
k B 11.03, Progut 
Rumen 
(hydrolizowane 
drożdże 
piwowarskie) 

Płatki, ryby  
i rybne 
produkty 
uboczne 
mięso 
 i produkty 
mięsne, algi, 
minerały 

Pszenica, 
mączka 
drobiowa, 
jęczmień, 
kukurydza, 
maczka 
rybna, 
mączka  
z krewetek, 
śruta 
pszenna, 
ekstrahowan
e białko 
sojowe 
obłuszczone, 
olej rybny, 
siemię 
lniane, 
tłuszcz, 
drobiowy, 
wysłodki 
buraczane, 
spirulina, 
witaminy 
 i minerały 

Pasza 
słonecznikowa
, pszenica, 
kukurydza, 
gluten 
paszowy 
pszenny 
 i 
kukurydziany, 
pasza sojowa 
(soja 
modyfikowana 
gen.), makuch 
z ziaren 
palmowych, 
śruta pszenna, 
otręby ryżowe 
 i pszenne, 
pasza 
rzepakowaolej 
sojowy, 
fosforan 
jednowapniow
y, węglan 
wapniowy, 
wodorowęglan 
sodu, chlorek 
sodu, sepiolit 

Pszenica, 
kukurydza, 
mączka 
rybna, 
mączka z 
lucerny, 
mieszanka 
mineralna, 
wyekstrah
owany 
burak 
cukrowy, 
krewetki, 
algi, 
premiks 

Pszenica, 
mączka 
 z łososia, 
gluten 
pszenny, 
mączka 
 z 
kurczaka, 
kukurydza, 
olej 
 z łososia, 
tłuszcz 
zwierzęcy, 
pulpa 
buraczana, 
węglan 
wapnia, 
glinka 
montmoryl
onitowa, 
mączka  
z kryla, 
mączka 
 z alg, 
spirulina, 
chlorek 
sodu 

Pszenica, 
kukurydza, 
gluten paszowy 
pszenny 
 i  kukurydziany, 
pasza 
słonecznikowa, 
pasza sojowa 
(soja 
modyfikowana 
gen.), otręby 
ryżowe 
i pszenna, 
siemię lniane, 
śruta pszenna, 
pasza rzepakowa 
 i pszenna, 
węglan wapnia, 
chlorek sodu, 
ekstrakt 
z nagietka, 
wodorowęglan 
sodu, fosforan 
jednowapniowy 

 

Ø 

4mm 4mm 4-15mm 14mm  6mm 3mm 2mm  3mm 



 

 

Tabela nr.3.1. Zawartość składników pokarmowych w 1kg granulatu 

 

Składniki 

analityczne 

granulatu 

Dla 

Reniferów 

zimowy 

Dla 

Reniferów 

letni 

Dla 

Żyraf 

Dla nosorożców 

(przeznaczony 

dla tapirów i 

hipoptamów) 

 Dla ibisów i 

flamingów z 

wysoką 

zawartością białka 

Dla ibisów i 

flamingów z 

niższą zawartością 

białka 

Do 

odchowu 

strusi 

Do 

odchowu 

kaczek 

Do 

odchowu 

flamingów 

Dla żurawi 

Białko surowe 15,6% 18,5% 16,3% 17,3% 33% 19% 19,5% 20% 27& 16,5% 

Tłuszcz 

surowy 

3,0% 3,0% 2,5% 3,9% 6,5% 9% 3,5% 3,5% 8% 4% 

Włókno 

surowe 

15,7% 16,2% 16,7% 17,9% 5,5% 2,4% 8% 5% 2% 5,5% 

Popiół surowy 7,3% 8,1% 8,8% 9,6% 10% 8,5% 7,5% 3,5% 6% 5,5% 

Wapń 0,9% 1,0% 1,1% 1,2% 3% 2% 1,25% 1,4% 1,6% 0,95% 

Fosfor og. 0,5% 0,6% 0,6% 0,5% 1,2% 1% 0,97% 0,9% 0,8% 0,66% 

Magnez 0,3% 0,35%  0,5%   112mg    

Mangan      28,0mg   125mg 75mg 

Kobalt      2,4mg     

Sód 0,28% 0,2% 0,58% 0,67%  0,2% 0,2% 0,8% 0,8% 0,15% 

Miedz      13,5mg 15mg  12,5mg 15mg 

Cynk      135mg 105mg  120mg 70mg 

Selen    0,39mg  0,3mg 0,45mg  0,25mg  

Zęlazo     40mg 76,0mg 45mg   45mg 

Jod      1,3mg 3mg  2,5mg 1mg 

Metionina      0,4% 0,39%  0,58% 0,33% 

Lizyna      1,0% 1,02%  1,2% 0,69% 

Kwas 

askorbinowy 

     100mg  1000IU 65mg 50mg 

Witamina A 10392j.m. 10392j.m. 9981j.m. 14972j.m. 30000IU 15000IU 15000IU 10000IU 16000IU 10000IU 

Witamina D3 548j.m. 548j.m. 970j.m. 1455j.m. 4600IU 2000IU 3750IU 25mg 2500IU 1500IU 

Witamina E    105,5mg 200IU 200mg 100mg 50mg 200mg 100mg 

ß-karoten      6mg   5,4mg  

kantaksantyna      40mg   50mg 2mg 

 

 

 



 

 

Tabela nr.2.1. Zawartość składników pokarmowych w 1kg granulatu 

Składniki 
analityczne 
granulatu 

Granulat dla 
maczelnych 
liściożernych 

Granulat dla 
Pandy Małej 
o wysokiej 
zawartości 
włókna 
surowego 

Granulat dla 
naczelnych 
 o wysokiej 
zawartości 
włókna 
surowego 

Proszek do 
sporządzania 
karmy dla 
tamaryn 

Proszek do 
sporządzania 
karmy dla 
kinkażu 

Granulat dla 
małych 
ssaków 
liściożernych 

Guma 
arabska 
dla 
marmozet 

Granulat 
dla 
naczelnych 
Nowego 
i Starego 
Świata 

Suplement 
min-wit dla 
zwierząt 
drapieżnych 

Granulat dla 
naczelnych 
Nowego Świata 

Energia 
metaboliczna 

12,96MJ 15,15MJ  15,15MJ 15,15MJ  14,22MJ    

NFE        47,15%   
AFE        13,67MJ   
Białko surowe 22,61% 19,11% 16% 24,92% 19,1% 24% 1,36% 23,62%  26,5 

Tłuszcz surowy 5,23% 7,56% 4% 10,43% 7,56% 6,4% 0,46% 4,87%  12% 

Włókno surowe 11,10% 9,81% 15,2% 2,12% 9,81% 12,1% 0,1% 5,73%  10% 

Popiół surowy 7,55% 6,6% 9.9% 6,70% 6,6% 6,4% 5,15% 7,90%  8% 

Wilgotność        10%   
Skrobia           
Wapń 1,12% 0,98% 1,4% 1,4% 0,98% 1,4% 0,34% 1,16% 31,55% 1,4% 

Fosfor ogólny 0,78% 0,56% 0,8% 0,77% 0,56% 0,79% 0,24% 0,98%  0,7% 

Sód 0,26% 0,23% 0,8% 0,38% 0,23% 0,8% 0,21% 0,26%  0,33% 

Miedz 9,89mg 9,89mg 15ppm 9,79% 9,89mg 26ppm  20,12mg  25mg 

Magnez        0,19%   

Selen   0,35ppm   0,5ppm    0,5mg 

Żęlazo   48,2ppm   91ppm   207,23mg 50mg 

Jod   1ppm   1%   332,71mg 1mg 

Kaws foliowy   24ppm      213,79mg 40mg 

Metionina 0,48% 0,39%  0,51% 0,39%   0,48%   
Lizyna        1,37%   
Tauryna   0,20%        
Kwas askorbinowy      400ppm  391,70mg   
Witamina A 19,62j.m. 13,14j.m. 17500j.m.  13,14 IU/mg 20000j.m. 23,8j.m. 20,35j.m./g 3375,68j.m. 17500j.m. 

Witamina D3 3,92j.m. 6,82j.m. 8500j.m.  6,82 IU/g 8500j.m. 14,3j.m. 10,17j.m./g 225,05j.m. 8500j.m. 

Witamina E  48,58j.m.   48,58 IU/kg 350j.m. 96,21j.m. 101,74j.m.  350j.m. 



 

 

 

Tabela nr.2.2. Zawartość składników pokarmowych w 1kg granulatu 

 

G
ra

n
u

la
t 

Granulat dla 
naczelnych 
liściożernych 

Granulat dla 
Pandy Małej 
o wysokiej 
zawartości 
włókna 
surowego 

Granulat dla 
naczelnych 
 o wysokiej 
zawartości 
włókna surowego 

Proszek do 
sporządzania 
karmy dla 
tamaryn 

Proszek do 
sporządzania 
karmy dla kinkażu 

Granulat dla 
małych 
ssaków 
liściożernych 

Guma arabska 
dla marmozet 

Granulat dla 
naczelnych 
Nowego 
i Starego 
Świata 

Suplement min-
wit dla zwierząt 
drapieżnych 

Granulat dla 
naczelnych 
Nowego Świata 

Sk
ła

d
 s

u
ro

w
co

w
y 

Łuskana 
ekstrahowana 
prażona soja, 
kukurydza, soja 
Łuski, gluten 
kukurydziany, 
owies, pulpa 
buraczana, 
witaminy 
i Mieszanka 
mineralna, olej 
sojowy, 
wytłoczyny 
jabłkowe, trawa, 
drożdże 

Łuski i otręby 
owsiane, Mączka 
 z trawy, Razowa 
Bułka tarta, Suszone 
całe jajko, Pasza 
pszenna, Pszenica, 
Mączka drobiowa, 
odtłuszczone mleko 
w proszku, kukurydza, 
Monohydrat 
dekstrozy, łuszczony, 
ekstrahowany 
prażony 
Soja, Koncentrat 
Białka Sojowego, 
Żelatyna wieprzowa, 
Sacharoza, olej 
kukurydziany, olej 
sojowy, minerały, 
serwatka 
Proszek, witaminy, 
kazeina, drożdże, 
celuloza, aminokwasy 
i pierwiastki śladowe. 

Lucerna, kukurydza, 
pulpa buraczana, 
makuch 
słonecznikowy, gluten 
kukurydziany, siemię 
lniane, dekstroza, 
pulpa jabłkowa, 
fosforan 
dwuwapniowy, owoce 
dzikiej róży, marchew, 
burak 
lignoceluloza, oregano, 
drożdże piwne, koper 
włoski, tymianek 

Pełnoziarnista 
bułka tarta, całe 
jajko suszone, 
pasze pszenne, 
Pszenica, mączka 
drobiowa, 
odtłuszczone 
mleko w proszku, 
Kukurydza, 
łuskana 
ekstrahowana 
prażona soja, 
białko sojowe 
Koncentrat, 
żelatyna, 
sacharoza, olej 
kukurydziany, 
soja 
Olej, serwatka w 
proszku, kazeina, 
drożdże, celuloza, 
glukoza, 
Premiks 
witaminowo-
mineralny 

Łuski i otręby 
owsiane, Mączka z 
trawy, Razowa 
Bułka tarta, Suszone 
całe jajko, Pasza 
pszenna, Pszenica, 
Mączka drobiowa, 
odtłuszczone mleko w 
proszku, kukurydza, 
Monohydrat 
dekstrozy, łuszczony, 
ekstrahowany 
prażony 
Soja, Koncentrat 
Białka Sojowego, 
Żelatyna wieprzowa, 
Sacharoza, olej 
kukurydziany, olej 
sojowy, minerały, 
serwatka 
Proszek, witaminy, 
kazeina, drożdże, 
celuloza, aminokwasy 
i pierwiastki śladowe. 

Włókno grochu, 
Kukurydza, 
Koncentrat 
białka sojowego, 
Mączka 
glutenowa 
kukurydziana, 
Łuski sojowe, 
Burak ćwikłowy, 
Ryż, Olej lniany, 
Pulpa jabłkowa, 
Fosforan disodu, 
Dekstroza, 
Lucerna, 
Lignoceluloza, 
Drożdże Piwne, 
Węglan Wapnia, 
Mieszanka 
witamin i 
minerałów 

Guma arabska, 
suplement 
witaminowy   
i mineralny 

Łuskana 
ekstrahowana 
prażona soja, 
pszenica, pszenica, 
Łuski soi, Mączka 
glutenowa 
kukurydziana, 
Melasa, Kukurydza, 
Makro Minerały, 
Olej Sojowy, 
Koncentrat Białka 
Sojowego, 
Aromat malinowy, 
sacharoza, 
witaminy, 
aminokwasy, 
Mikro Minerały 

 
Węglan wapnia, 
witamina E (dl-alfa 
tokoferyl 
octan), witamina B12 
(cyjanokobalamina), 
wapń 
D-pantotenian, 
glutaminian sodu, 
nikotynowy 
Kwas, witamina A 
(octan retinylu), 
witamina D3 
(Cholekalcyferol), 
witamina B1 (tiamina 
HCL), witamina B2 
(Ryboflawina), 
witamina B6 
(pirydoksyna HCL), 
jodan wapnia 
Monohydrat, kwas 
foliowy, witamina K 
(sól sodowa 
menadionu 
Wodorosiarczan) 

Suszony drób, 
suszone ziemniaki, 
suszona pulpa 
buraczana, suszony 
owad, suszone jabłko, 
groch, siemię lniane, 
olej słonecznikowy, 
suszone strąki chleba 
świętojańskiego, 
suszone 
lucern, celuloza, 
odwodniony kryl, 
drożdże, składniki 
mineralne (fosforan 
monowapniowy, 
chlorek potasu), 
proszek jajeczny, 
suszona żurawina, 
spirulina 

Ø 5mm Proszek Ciastaka/kawałki  40 x 
10 mm 

Proszek Proszek 3,2mm Ciastka/kawałki 
25 x 15 x 5 mm 

Kółka Proszek Ciasteczka 30-8mm 

 


