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Premium Avl Olympia
En fantastisk avlsblanding, der sikrer optimal vækst hos unger, samt at dine avlsduer 
kan producere mange runder unger i træk uden svækkelse. Premium Avl Olympia er rig 
på olieholdige frø og indeholder en meget høj andel af fordøjeligt protein som sikrer 
optimal opvækst. Let fordøjelig for gamle duer og unger.

Råprotein: 15,8%,  
Fordøjeligt protein: 8,3%,  
Råfedt: 10,0%,  
Kulhydrat: 52,8%,  
Råfibre:	 6,3%,	 
Kcal: 3409,  
Omega-forhold: 4 : 1

Premium Super Avl Ekstrem
Rolls Royce avlsblanding helt uden sammenligning. En avlsblading med komplet 
indhold af aminosyrerne Methionin og Lysin. Dvs. det er ikke nødvendigt at give tilskud 
af aminosyrer for at få optimal opvækst af ungerne. Desuden et helt optimalt forhold 
mellem Omega 3 og 6 fedtsyrer. Findes ikke bedre.

Råprotein:	 16,3%,	 
Fordøjeligt protein: 8,7%, 
Råfedt:  11,9%,  
Kulhydrat: 49,9%,  
Råfibre:	 7,4%,	 
Kcal: 3578,  
Omega-forhold: 2,8 : 1

Omega Avl
Avlsblanding som er i perfekt balance. Lidt mere traditionel i opbygningen men  
alligevel med optimeret omegafedtsyreforhold.

Råprotein: 15,3%,  
Fordøjeligt protein: 7,0%, 
Råfedt: 9,9%,  
Kulhydrat: 53,3%,  
Råfibre:	 6,9%,	 
Kcal: 3409,  
Omega-forhold: 4 : 1
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Udviklingen fortsætter i jagten på den perfekte blanding

•  Matadors vision og ambition er at skabe de bedst mulige blandinger  
til alle formål

•  Test under kapflyvning, avl, og fældning er omhyggeligt udført og  
resultaterne implementeret, så man kan blive ved med at forbedre  
blandingerne i fremtiden

•  Alle korn og frø er omhyggeligt udvalgt og kvalitetskontrolleret efter  
de højeste standarder.

•  Vi rådgiver vores kunder om fodring og sundhed  
hos duerne

•  Vi udarbejder foderplaner til kunderne

•  Vi står altid til rådighed for vores kunder, som er  
velkommen til at kontakte os på telefon eller mail  
med alle slags spørgsmål

•  Vi leverer i hele landet. Ved køb af en fyldt palle  
er der gratis fragt.

• Vi producerer gerne din specialblanding (hele paller)

Matador i Danmark 
Engros Korn

Ulrik Lejre Larsen
Kildebrønde Landevej 29
2670 Greve
+45 4011 5727
ulrik@engroskorn.dk
www.engroskorn.dk



Premium Turbo Energi
En blanding rig på kulhydrater og fedt, der er velegnet at give duerne de sidste dage  
op til en kapflyvning i kombination med den valgte basisblanding. Turbo Energi er 
også super at benytte lige efter hjemkomst fra en hård flyvning. Kulhydraterne består 
fortrinsvis af langkædede kulhydrater, der sikrer hurtig flyvehastighed over længere tid 
end normalt for kulhydratreserverne.

Råprotein:  13,3%, 
Fordøjeligt protein:  8,0%, 
Råfedt:  12,8%, 
Kulhydrat:		 51,6%,	
Råfibre:		 7,6%,	
Kcal:		 3643,	
Omega-forhold:  4 : 1

Premium Turbo Extreme
Turbo Extreme er endnu mere fedtholdig end Turbo Energi. Den benyttes på samme  
facon, men den er endnu mere velegnet til de hårdeste fysiske opgaver, hvor duerne 
skal flyve maksimalt antal timer for at nå hjem fra de allerlængste distancer. Turbo 
Extreme anbefales derfor til de hårdeste langflyvninger samt maratonflyvninger. Turbo 
Extreme er desuden meget letfordøjelig og er også meget velegnet som første måltid 
hjemvendt efter hårde strabadser.

Råprotein:  13,2%, 
Fordøjeligt protein:  7,8%, 
Råfedt:  13,3%, 
Kulhydrat:  51,1%, 
Råfibre:		 8,1%,	
Kcal:		 3685,	
Omega-forhold:  2,8 : 1

Premium HE
HE står for High Energy. Premium HE er den ultimative tilskudblanding, som gives til 
duerne de sidste 3-5 dage før indlevering, når de skal præstere allerhårdest over rigtig 
mange timer. Det kan være en god idé at stille Premium HE i en foderkop i reden til de 
duer, der skal sendes med.

Råprotein:		 16,5%,	
Fordøjeligt protein:  9,8%, 
Råfedt:  20,3%, 
Kulhydrat:  40,9%, 
Råfibre:		 9,3%,	
Kcal:  4028, 
Omega-forhold:		 6	:	1

Premium Complete Plus
Flyver du sprint og mellemdistance op til ca. 400 km, og ønsker du primært kun at fodre 
med én blanding, så er den optimale løsning Complete Plus. Man kan fodre med den 
hele ugen. Alle kan finde ud af det, og det kan næsten ikke gå galt. En topblanding som 
er letfordøjelig med optimal omegafedtsyrefordeling.

Råprotein:  12,8%, 
Fordøjeligt	protein:		 6,9%,	
Råfedt:  8,4%,  
Kulhydrat:  57,9%, 
Råfibre:		 6,1%,	
Kcal:  3374, 
Omega-forhold:  3,5 : 1

Premium Atlet
De fleste duefolk deltager på flyvninger fra 100-600 km. Her er denne top moderne 
premium blanding bedste basis foder. Premium Atlet leverer den nødvendige mængde 
energi og fordrer et optimalt fedtskofskifte med rette indhold af omega 6 fedtsyrer.

Råprotein:  14,5%, 
Fordøjeligt protein:  7,5%, 
Råfedt:  9,2%, 
Kulhydrat:		 56,0%,	
Råfibre:		 5,9%,	
Kcal:		 3326,	
Omega-forhold:  3,5 : 1

Premium Langdistance
Blandingen, der er basis til langdistance- og maratonflyvningerne. Meget protein-  
og energiholdig blanding, som er nødvendig, når duerne skal være mange timer på  
vingerne ad gangen. Det er alfa omega, at duerne ikke løber tør for energi, hvis man 
skal have dem godt hjem på de længste distancer.

Råprotein:  15,8%, 
Fordøjeligt protein:  7,9%, 
Råfedt:  9,3%, 
Kulhydrat:  53,9%, 
Råfibre:		 6,7%,	
Kcal:		 3346,	
Omega-forhold:  4 : 1
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Premium Detox
En helt unik blanding til hurtigt at få renset duernes lever og blod. Indeholder bl.a. 
en stor andel marietidselfrø samt perillafrø, der er kendt for sin leverrensende effekt. 
Giver duerne perfekt fjerkvalitet og sund farve af duernes brystmuskulatur. Premium 
Detox kan benyttes som en syv dages kur efter endt avlssæson, efter brug af medicin, 
vaccinationer mv. Kan også med fordel bruges i flyvesæsonen i 1-2 dage i uger, hvor 
duerne enten sidder over, eller kun skal flyve kortdistance.

Råprotein:  11,9%, 
Fordøjeligt	protein:		 4,6%,	
Råfedt:  8,5%, 
Kulhydrat:  52,8%, 
Råfibre:		 11,5%,	
Kcal:  3127, 
Omega-forhold:  2,4 : 1

Premium Fælde
En meget fin blanding, der sikrer en perfekt fældning. De mange frø, der er rig på fedt, 
og den høje andel af protein er den rette base for en supersmidig fjerkvalitet. En god 
fældning er alfa og omega for succes i den kommende flyvesæson. Gå derfor aldrig på 
kompromis med foderet i fældetiden. Den gode pasning i fældesæsonen lønner sig i 
næstfølgende kapflyvningssæson.

Råprotein:  14,2%, 
Fordøjeligt protein:  7,5%, 
Råfedt:  8,4%, 
Kulhydrat:		 56,3%,	
Råfibre:		 6,2%,	
Kcal:  3308, 
Omega-forhold:  4 : 1

Premium Vinter/Hvile
Den helt ideelle vinterblanding med et højt indhold af fibre, der medfører, at duerne  
udrenses fuldstændig på bare tre uger. Udrensningen er samtidig med til at sikre, at 
næringsstoffer kan optages optimalt igen. Uanset om du lader dine duer få daglige ture 
rundt om slaget, eller de sidder inde hele vinteren, så vil de holde en perfekt vægt.

Råprotein:  11,3%, 
Fordøjeligt	protein:		 6,6%,	
Råfedt:		 6,8%,	
Kulhydrat:  59,2%, 
Råfibre:		 7,5%,	
Kcal:		 3166,	
Omega-forhold:  5 : 1

Boarding Mix
Som navnet siger, så benyttes denne blanding lige før, at duerne skal pakkes. Boarding 
Mix er en ideel blanding på indleveringsdage især til det sidste måltid lige før pakning 
og især, når det er meget varmt. Boarding Mix indeholder en høj procentdel ris, der kan 
absorbere en stor mængde vand, som kommer duerne til gavn på transporten.

Råprotein:  14,2%, 
Fordøjeligt protein:  8,0%, 
Råfedt:  15,3%, 
Kulhydrat:  49,2%, 
Råfibre:		 7,9%,	
Kcal:		 3690,	
Omega-forhold:  3 : 1

Premium Super Start
Den kraftigste af de to Start-blandinger. Premium Super Start indeholder en høj 
procentdel af fedtstoffer og høj andel af fordøjeligt protein. Premium Super Start er 
særligt velegnet i starten af ugen, når man flyver lange og hårde flyvninger. Det giver 
en perfekt start på ugen og genopladningsfasen og genopretter duernes appetit, der er 
så vigtig i forhold til at genopbygge energireserverne.

Råprotein:  14,2%, 
Fordøjeligt protein:  8,1%, 
Råfedt:  11,8%, 
Kulhydrat:  52,3%, 
Råfibre:		 8,6%,	
Kcal:  3543, 
Omega-forhold:  4,9 : 1

Premium Start
Hvis man koncentrerer sig om sprint eller mellemdistance, så kan Premium Start med 
fordel bruges i den første halvdel af ugen. Eller hvis duerne sidder over en uge. Når man 
så overgår til f.eks. Premium Atlet og Turbo Energi i ugens sidste dage, så er appetitten 
helt i top. Kan også med fordel gives til enkehunnerne 1-2 dage mere end til hannerne 
for at holde dem skarpe.

Råprotein:  12,2%, 
Fordøjeligt protein:  7,2%, 
Råfedt:		 6,4%,	
Kulhydrat:  59,7%, 
Råfibre:		 6,3%,	
Kcal:  3228, 
Omega-forhold:  5 : 1
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CMN Special
En let blanding, der er udviklet i samarbejde med Racingteam CMN. Blandingen giver 
lette flyvelystne duer og kan stå alene til de korte flyvninger. Den skal dog suppleres 
med tungere blandinger, hvis man ønsker at flyve længere distancer. Blandingen er 
også velegnet til delvis fodring af ungerne.

Råprotein:		 10,6%,	
Fordøjeligt	protein:		 6,2%,	
Råfedt:  8,5%, 
Kulhydrat:		 56,8%,	
Råfibre:		 9,3%,	
Kcal:		 3366,	
Omega-forhold:  43 : 1

Jetmix
En blanding der blev udviklet af Armand Scheers og i sin tid markedsført som Jetmix 
2000 hos Bosmolen. Blandingens opbygning vidner om en typisk belgisk enkemands-
blanding. Jetmix udgives efter aftale med Armand Scheers. 

Råprotein:  15,3%, 
Fordøjeligt protein:  7,0%, 
Råfedt:		 6,6%,	
Kulhydrat:  57,2%, 
Råfibre:		 6,3%,	
Kcal:  3219, 
Omega-forhold:		 6	:	1

Ocean Gold
Den suveræne grit- og mineralblanding, der er udviklet specielt til Matadors Premium 
foderserie. Gives årets rundt på daglig basis. Ocean Gold dækker hele duernes mineral 
behov året rundt.

Premium Ungeflyv
Den ideelle blanding til ungeholdet uanset om de kun slagtræner, eller om de også 
kapflyves på ugentlig basis. Kun ved lange ungerflyvninger er det nødvendigt at  
supplere fodringen med f.eks. Turbo Energi.

Råprotein:  13,2%, 
Fordøjeligt protein:  7,1%, 
Råfedt:  7,3%, 
Kulhydrat:  58,5%, 
Råfibre:		 5,9%,	
Kcal:  3277, 
Omega-forhold:  5 : 1

Premium Unge HOT
I de helt varme perioder om sommeren vil Premium Unge HOT være at foretrække. 
Andelen af majs er reduceret. Tilsætning af polerede runde ris sikrer, at kroppen holder 
bedre på væsken. Og et afbalanceret proteinindhold sikrer optimal muskulatur i de 
varme perioder. Samtidig er omegafedtsyrefordelingen optimal, hvilket også gør det 
lettere for dueungerne at præstere under høje temperaturer.

Råprotein:  12,8%, 
Fordøjeligt	protein:		 6,9%,	
Råfedt: 7,4%, 
Kulhydrat:  59,0%, 
Råfibre:		 5,9%,	
Kcal:  3295, 
Omega-forhold:  3,7 : 1

Flyve/Avl Standard
En super fin standardblanding, der kan benyttes året rundt. Man kan med fordel bruge 
blandingen som basisblanding og supplere med andre blandinger. F.eks. i kapflyvnings-
sæsonen vil Flyve/Avl Standard i kombination med Turbo Energi kunne fungere, så 
duerne er i stand til at flyve noget længere distancer.

Råprotein:  11,8%, 
Fordøjeligt	protein:		 6,2%,	
Råfedt:		 3,6%,	
Kulhydrat:		 65,1%,	
Råfibre:		 4,1%,	
Kcal:  3078, 
Omega-forhold:		 46	:	1
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Backs Balance
Koncentreret produkt udvundet af urter og frø, der 
bringer hele duens krop i optimal balance igen og sikrer 
optimal fordøjelse og styrker immunforsvaret.

Indhold: Dextrose,	hvidløgsekstrakt,	byg	opløselige	 
stoffer,	hyldeekstrakt

Backs te, flydende
Er blevet udviklet efter erfaring af belgiske topbrevdue-
mænd og mange betragter denne te som hemmelighe-
den bag deres succes. Indeholder 21 forskellige planter, 
urter, blade, rødder og blomster.
Erfaringen viser, at duerne i løbet af meget kort tids brug 
kommer i en fantastisk forfatning og sundhed. Duemænd, 
der står foran avlsperioden, og som har givet deres duer 
denne te bare én gang vil aldrig undvære den. Backs 
flydende te er blodrensende, styrkende og stimulerer 
appetitten. 

Backs Ølgær
Ølgær er uden tvivl et af de mest værdifulde naturproduk-
ter til duer. Ølgær har beviseligt en gunstig indflydelse 
på stofskiftet og virker dermed sundhedsforstærkende og 
øver dermed gunstig indflydelse på flyvepræstationerne. 
Indeholder vitaminer, sporelementer, enzymer, aminosyrer, 
calcium, fosfor samt udgør en naturlig B-vitaminkilde mv.
Backs ølgær kan med fordel alt efter årstiden benyttes 
sammen med Backs levertran, Backs Hvedekimsolie, Backs 
Majskimsolie, Backs Lecitin eller Backs Hvidløgsolie. 

Backs Omega-Plus-Olie
Backs Omega-Plus-Olie sikrer duerne optimal energitil-
førsel samt et stærkt immunsystem. Omegafedtsyrerne 
er nemlig tilpasset duernes behov og sikrer optimal 
sundhed.
Lecitin er tilført for at forbedre duens evne til at optage 
fedtsyrerne. De hjælper med at transportere næringsstof-
fer til cellerne. Det er derfor anbefalelsesværdigt at tilfø-
re foderet Backs Omega-Plus-Olie 2-3 gange om ugen.

Backs Sojaolie & Oregano
Indeholder æstetiske olier. Bestemte æstetiske olier er 
gode for fordøjelsen og stimulerer samtidig afsondringen 
af gallesaft og enzymer i tarmene. Derigennem bliver  
fordøjelsen forbedret, så føden udnyttes optimalt.  
Forstyrrelser af fordøjelsessystemet baner vejen for et 
væld af skadelige mikroorganismer og tarmparasitter. 
Forstyrrelser af fordøjelsen opstår primært i stresssitu-
ationer og kommer til udtryk ved diarré af mere eller 
mindre alvorlig karakter. Sådanne tilfælde af diarre  
kommer blandt mange ting ofte af skadelige bakterier 
og parasitter: Salmonella, E. Coli, streptokokker, orm, 
coccidier og lignende. 

Backs Extra Energie
Indeholder værdifulde kulhydrater, vitamin B12, vitamin 
C samt elektrolytter. De omhyggeligt udvalgte kulhydra-
ter sikrer en gradvis omdannelse til glykogen. På grund  
af sammensætningen af dette produkt, er det muligt 
at tilføre duen mere energi, og duen kan dermed flyve 
længere tid på glykogen og dermed vinde tid.
De tilførte vitamin B12 og vitamin C sikrer et bedre stof-
skifte. Elektrolytterne sikrer en optimal væskebalance, 
hvilket er af stor betydning ved længere flyvninger samt 
i varmt vejr. Backs Extra Energie er derfor et produkt, der 
kan gives de sidste 2-3 dage før indlevering. 

Backs Meister-Mix
Backs Meister-Mix sørger året rundt for, at duerne er i 
en god forfatning. Med sine naturlige bestanddele som 
hvidløg, løg, gulerødder, rødbeder, blomsterpollen mv. har 
Backs Meister-Mix en overordentlig positiv indflydelse på 
duernes mave- og tarmflora samt hele organismen. Backs 
Meister-Mix er desuden en naturlig righoldig kilde på spo-
relementer, mineraler, aminosyrer samt vitaminer.

Backs Magnesin
Indeholder magnesium, kalium, natrium og C-vitamin 
i letfordøjelig form, som alle er ekstremt vigtige for 
duernes organisme. Magnesium f.eks. reducerer risikoen 
for muskelkramper og syre i musklerne under og efter 
kapflyvningerne.
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Backs Terra Mineral
Et fremragende naturprodukt med mange forskellige 
sporstoffer og et højt indhold af kiselsyre. Terre Mineral 
iblandes foderet fugtet med Omega-Plus-Olie, Moorkon-
zentrat eller andet Backs-produkt. 

Backs Protein Plus
Backs Protein Plus indeholder værdifulde animalske 
proteiner. Duerne behøver proteiner til opbygning af 
muskulatur og fjerdragt. Animalsk protein forøger her-
udover udnyttelsen af organisk protein, som duerne får 
gennem foderet.
Backs Protein Plus egner sig fantastisk til opvækst af un-
ger, genopbygning af muskulatur efter hårde kapflyvnin-
ger samt igennem fældeperioden.

Backs TS-7
Højkvalitets probiotikum fra Backs. Anbefales at bruge 
efter vaccinationer og medicinsk behandling. Herudover 
også når duerne er stressede og har brug for optimal opta-
gelse af foder. Dvs. efter hjemkomst fra kapflyvning, hvor 
det er meget vigtigt, at duernes mave fungerer optimalt i 
forhold til næringsoptag og restitution. Herudover i avls- 
og fældeperioden. 

Backs Backsi-Gen
Flydende ølgær. Den bedste kilde til vitaminer, mineraler, 
aminosyrer mv.

Backs Super-Backsin
Flydende multivitaminer. Kan gives til duerne hver uge 
året rundt. Er især vigtigt efter vaccinationer, kure samt 
stressede situationer for duerne. 

Backs Glutabo+
Dette elektrolytpræparat består af glukose, vitaminer, 
sporelementer samt elektrolytter. Indeholder desuden 
jern og jod. Glutabo+ opbygger duernes energireserve 
og udholdenhed. Kan med fordel også gives i avls- og 
fældeperioden.

Backs GLUT-AMIN
Alsidig aminosyre blanding indeholdende aminosyrerne 
Lysin og Methionin, som er velafbalanceret i forhold til 
duernes behov. Dermed tjener Backs GLUT-AMIN som en 
vigtig proteinkilde for duerne, uden at de skal bruge en 
masse energi for at få gavn heraf.
De energigivende sukkerarter i Backs GLUT-AMIN hjælper 
til en kortere genopbygningsfase for duerne efter hårde 
flyvninger, der tærer på muskelmassen. Herudover 
indeholder Backs GLUT-AMIN B-vitamin kompleks, der 
bidrager til at forbedre duernes præstationer.
Bruges også med fordel regelmæssigt i avls- og fældepe-
rioden. 

Backs T-K-K Nature
Naturprodukt mod bl.a. Thricomonader (gul knop) samt 
Coccidier, der virker.

Indeholder	hvidløg,	hyldebærsaft,	timian,	korkegebark,	
rosmarin,	lakridsrod,	kamille	samt	æblesyre.
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Backs VI-SPU-MIN
Vitaminer, sporelementer samt mineraler i en og samme blanding, 
hvilket gør VI-SPU-MIN til et meget populært tilskudsprodukt, som 
fordrer top sundhed hos duerne. Brugen af VI-SPU-MIN understøtter 
den gode avl samt præstationerne i kapflyvningssæsonen.
VI-SPU-MIN kan stilles frit tilgængeligt hos duerne, hvor de vil spise 
det efter behov. Et godt tip i fælde-, vinter samt forårsmånederne er 
at fugte foderet med f.eks. Backs levertran og tilsætte en spiseske VI-
SPU-MIN per kg foder. I sommermånederne kan foderet med fordel 
fugtes med f.eks. Backs hvedekimsolie, Backs majsolie eller Backs 
lecitin og iblande en spiseske VI-SPU-MIN per kg foder. VI-SPU-MIN er 
også meget velegnet i brug sammen med Moorkonzentrat.

Backs Rodimin
Dette røde mineralpulver er duerne specielt vilde med i avlssæso-
nen. Det holder samtidig duerne væk fra marken. Kan med fordel 
blandes med VI-SPU-MIN.

Backs Moorkonzentrat
Er udtrukket af tørveplanter, der gennemgår en naturlig  
gæringsproces efter, at de dør under vand. Der dannes værdifulde  
kemiske forbindelser som humussyre, mineraler og andre organiske 
nedbrydnings-produkter. Disse naturlige hedekomponenter er  
værdifulde for at skabe normalisering i mave-tarmkanalen bl.a.  
efter hårde flyvninger samt avlsperioden. 

Backs Hvidløgsolie
Den sundhedsregulerende effekt af hvidløg er alment kendt. Som 
naturligt næringsmiddel har hvidløg positiv indflydelse på fordøjel-
sen, hæmmer ormeangreb, styrker blodomløbet og hæmmer 
forkølelsestilfælde. Alt i alt et middel som enhver brevdueavler bør 
benytte sig af.

Backs Mineral Menü
Denne mineralblanding er meget populær hos duerne, 
da den indeholder, hvad duerne har brug for af mineraler. 
Den indeholder også lidt småfrø, som duerne holder 
meget af at gå og lede efter. Gives frisk på daglig basis. 
Evt. sammen med Matadors Ocean Gold.

Backs Bambino
Æggefoder med rejer og myreæg. 
Højt indhold af animalsk protein af 
høj kvalitet til at opbygge muskler og 
fjerdragt hos unge duer. Indeholder 
desuden honning og frø. Gives ikke kun 
til avlsduerne men også med fordel til 
flyveduerne.

Backs Race 2010
Et proteinholdigt foder, der gives ovenpå foderet i  
flyvesæsonen. Brug bør påbegyndes én uge før  
træningsflyvninger, hvor det gives fem dage i træk.  
Herefter gives én dag om ugen på tredjedagen efter  
hjemkomst. Indeholder en stor del sporelementer og  
mineraler herunder jern, der sikrer god iltoptagelse  
og dermed højere flyvehastighed.

Backs Zucht & Mauser
Benyttes som tilskudsprodukt over foderet i avls- og 
fældetiden. Sikrer optimal vækst af ungerne herunder en 
super fin fjerkvalitet. Med et højt indhold af aminosyren 
Methionin samt en masse sporelementer, vitaminer og 
mælkesyrebakterier.
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Vi elsker brevduer

Produktkatalog

Nu 125 år   
med Backs piksten 


