Valitse aina maitopohjainen juomarehu
Maito on vasikalle luontaista ja lajinmukaista ravintoa.
Korkealuokkaiset juomarehut ovat täysmaidon kaltaisia ja
perustuvat maidon omiin raaka-aineisiin. Luontaisilla maitopohjaisilla raaka-aineilla saavutetaan paras vasikoiden
kasvu.
Valion valmistamissa juottorehuissa käytetään suomalaisesta maidosta valmistettuja, maitopohjaisia raakaaineita kuten rasvatonta maito- ja kirnumaitojauhetta sekä
herajauhetta. Maito on kerätty valiolaisilta maitotiloilta.

Elintärkeä kaseiini
Ensimmäisten neljän elinviikon ajan vasikka pystyy hyödyntämään ainoastaan maitopohjaista ravintoa. Nämä
ensimmäiset viikot vasikan ruuansulatuksen keskuksena
toimii juoksutusmaha. Vasikan tärkein ravinto on kaseiinia
sisältävä juoma eli täysmaito tai maitopohjainen Starttijuomarehu. Juoksutusmahassa maitovalkuaisen kaseiini
juoksettuu juustomaisiksi saostumiksi ja ravintoaineet
imeytyvät hitaasti pitäen vasikan kylläisenä pitkän aikaa.
Kylläisyyden tunne edistää vasikan hyvinvointia: vasikat
nukkuvat pidempiä jaksoja, ovat rauhallisempia ja kasvavat
paremmin.

Rasvat, kivennäiset ja vitamiinit
Valion Startteihin on valittu hyvälaatuiset ja rasvahappokoostumukseltaan optimaaliset rasvat. Parhaiten juomarehujen rasvalähteiksi soveltuvat kookos- ja palmurasva.
Valio Startit ovat täysvitaminoituja ja sisältävät tarpeelliset hiven- ja kivennäisaineet. Mm. seleeniä ja E-vitamiinia
on juomarehuissa enemmän kuin täysmaidossa. Vasikan
suoliston turvaksi Startit sisältävät probiootteja, jotka vahvistavat vasikan suolistoflooraa. Tasapainoinen ravinto
pitää vasikat terveinä ja antaa hyvät kasvutulokset. Toisin
sanoen: nykyaikaisessa juomarehussa on kaikki mitä vasikka tarvitsee.

Startti-maitojuoma
Suomen suosituin juottorehu
• lähinnä maitoa
– turvallinen pikkuvasikalle
• runsaasti huippulaatuista
maitojauhetta
• käyttö voidaan aloittaa heti
ternimaitojuoton jälkeen
• erinomainen juoksevuus
automaateissa
• soveltuu sanko- ja automaattijuottoon
• Raakavalkuainen 21 %
• Raakarasva 17 %

Startti Talous

•
•
•
•
•
•

Tuoteuutuus nyt saatavilla!

Startti Talous on kehitetty ja testattu yhdessä hapanjuottoa käyttävien tilojen
kanssa, erityisesti hapanjuoton vaatimukset huomioiden. Tila- ja tehdaskokeita
edelsi laajat tuotekehitysvaiheen laboratoriokokeet.
• maitopohjainen juomarehu - runsaasti
kirnumaitojauhetta
• runsaasti hyvälaatuista herajauhetta
hyvä liukenevuus- erinomainen juoksevuus
automaateissa
soveltuu sanko- ja automaattijuottoon
oikea valinta hapanjuottoon, mutta soveltuu hyvin
myös tuorejuottoon
Raakavalkuainen 20 %
Raakarasva 17 %
Erinomainen hinta-laatusuhde

Ohje hapotukseen (yksi säkki jauhetta)
vettä
(litraa)

jauhetta
(kg)

valmista
juomaa (litraa)

happoa
(dl)

valmiin
juoman pH

Kannattavasti kotimaista

138
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158

0,7

5,8
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1,0

5,7

Juomarehun käytön etuna on edullisuus sekä laadukas ja
monipuolisempi koostumus. Taloudellisessa tarkastelussa juomarehu on edullisempi vaihtoehto, kun mittarina
on juoman litrahinta. Suomi on maidon ylituotantomaa.
Maidon vienti heikentää alan kannattavuutta ja vastaavasti
jokainen maahantuotu maitolitra – on se missä muodossa
tahansa – syö omaa maidontuotannon kannattavuutta.
Kun valitset vasikalle Startin, voit olla varma että myös vasikkasi saa kotimaista ja turvallista ruokaa!
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Huom: taulukko ohjeellinen, veden pH arvo vaikuttaa lopputulokseen.
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Me Valiolla uskomme, että maitopohjaiset Startti-juomarehut ovat vasikoillesi parasta ravintoa.

www.valio.fi/startti

