Okara Eko
Artikelnummer: 72706
Productomschrijving
Okara is een eiwitrijk product dat ontstaat bij
de verwerking van sojabonen tot verschillende
voedingsmiddelen voor menselijke consumptie. De
Biologisch geteelde sojabonen worden gewassen
en geweekt, zodat ze beter te malen zijn. Door
stoominjectie ontstaat de ruwe sojamelk waarvan de
vaste delen en een deel van het gestremde kookvocht
de Okara vormen. Dit product is van gecertificeerde
Biologische oorsprong (NL-Bio-01).
Algemene eigenschappen
Okara is net als soja een eiwitrijk voedermiddel. Door de
verhittingsstap worden bacteriën en enzymen inactief
wat de conservering ten goede komt. Okara is vloeibaar
en goed verpompbaar. De helft van de droge stof bestaat
uit vooral onverzadigde vetten en aminozuren. De EW is
hoog door het aanwezige vet.
Toepassing
Het voeradvies en toepassing van enkelvoudige
voedermiddelen is specifiek per diersoort. Voor specifiek
diervoederadvies kunt u, indien nodig en/of gewenst,
contact opnemen met uw adviseur. Hij is u graag
van dienst om met u de specifieke toepassing(en) te
bespreken.
Nutritionele toepassing
Energierijk, Eiwitrijk
Opslag en houdbaarheid
Opslag in een silo of bunker, die regelmatig gereinigd
wordt. Regelmatig roeren of rondpompen om uitzakken
te voorkomen, in ieder geval vlak voor indoseren. Bij
voorkeur te gebruiken tot 5 weken na de leverdatum
(zie datum afleverbon). In het zomerseizoen is het
aan te raden Okara ruim binnen de 5 weken op te
voeren. Aanzuren met een organisch zuur zal de
houdbaarheidstermijn verlengen.
Sectoren
Dit product is geschikt voor: Varkens
Verschijningsvorm
Vloeibaar, Nippelwaardig
De voederwaardegegevens zijn gemiddelde waarden; de
informatie op deze productmatrix valt binnen de in de
EU verordening EG nr.767/2009 gestelde eisen.
Deze productfolder bevat wettelijk verplichte
vermeldingen en dient tevens als begeleidingsdocument
bij een afgeleverde vracht beschouwd te worden. Dit
product is GMP+ - FSA geborgd.
Meer info of bestellen?
Neem dan contact op met onze klantenservice via
088 – 024 81 65 of bel uw Reudink-specialist.

Productspecifiecatie (g/kg ds)
Drogestof (%)

8

Ruw eiwit

283

Ruw vet

198

Ruwe celstof

108

Ruw as

77

Zetmeel

10

Calcium

7,9

Fosfor

4,6
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