
   1,5 kg ja 5 kg toidukotid

Oleme sinu koera jaoks olemas olnud  
juba enam kui 16 aastat
Meie toiduvalmistamise viis tõstab koeratoidu inimtoiduga võrdsele 
tasemele ja parandab sinu karvase sõbra elukvaliteeti.

Milline õnn on jagada elu rahutu saba omanikuga, kes tuttavat häält 
kuuldes kohalt stardib ja elevil sammudega vastu tõttab! See on tõeline 
sõber, kes oskab alati õigel ajal silma vaadata või pikaks paiks koonu 
pihku suruda. Pole ju eriline saladus, et lemmikuga koos veedetud 
kvaliteetaeg toob rõõmu ja peletab stressi ...

Kodustatud koerad on elanud inimestega koos umbes 15 000 aastat. 
Selle ajaga on nad inimestega niivõrd harjunud, et näevad inimperekonda 
oma karjana, kellest sõltub nende elukvaliteet ja tervis. Kui varasemalt 
määras koera heaolu tema koht karja hierarhias, siis tänapäeval on 
olulisim olla väärtustatud liige inimperekonnas. Seetõttu ei tohiks koerale 
pakutavad tingimused olla kehvemad kui ülejäänud perekonnal, nende 
hulka kuulub ka toit.

2021. aastal oli Platinum CheckForPet sõltumatus veebiportaalis kõige 
kõrgema hinnangu saanud koeratoit ja seda juba kolmandat aastat 
järjest.

See näitab, et meie koertoitu proovinud koerad enamasti ka eelistavad seda. 

Sinu koera tervise heaks
Reklaamloosungeid ja hüüdlauseid täis maailmas on keeruline 
eristada tõelist kvaliteeti näilisest. Seetõttu testib PLATINUM koeratoitu 
regulaarselt ja sõltumatult üks tunnustatumaid testimiskeskuseid 
Saksamaal. Nad kontrollivad järgmist:

✓ Värske liha tegelikku kogust toidus võrreldes retseptis ette nähtuga

✓ Koostisosade päritolu

✓ Kahjulike ainete puudumist, et sinu parima sõbra tervis oleks kaitstud

Koeratoit, mis on võrdväärne inimtoiduga
Mis teeb meid nii eriliseks?

Erinevus on valmistamisviisis ja koostisosades – oleme tõstnud need 
inimtoiduväärilisele tasemele, et pakkuda koertele samasugust kvaliteeti. 

Kuidas oleme tõstnud koeratoidu valmistamise inimtoidu tasemele?

Loomatoidutööstuse asemel hakkasime lahendusi otsima köögist.  
Uut koeratoidu valmistamise viisi kutsume nüüd nimega FSG 
(Fleischsaftgarung).

Mis on FSG ?
FSG (Fleischsaftgarung) on värske liha töötlemise viis, mis muudab liha 
maitsvamaks ja tervislikumaks. FSG (Fleischsaftgarung) meetodil on 
küpsetatud ka PLATINUM koeratoidud, pidades samas silmas koerte 
vajadusi ja maitse-eelistusi.

Valmistame kuiv- ja konservtoitu ning maiuseid kahel erineval 
küpsetusmeetodil. Mõlemal on üks ühisosa: värsket liha küpsetame vett 
lisamata omas lihamahlas.

Kuivtoite ja maiuseid valmistame liha pikka aega madalal temperatuuril 
küpsetades. Sel moel säilib toidus värske liha toitainerikas lihamahl.

Konservtoitu valmistame kiirküpsetusmeetodil, et kuumus jõuaks 
värske liha keskmeni kiiresti. Seetõttu küpsetame oma konservtoitu 
konservpurkide asemel vaid Tetra Recart® tetrapakendites.

FSG (Fleischsaftgarung) meetodil valmistatud  
kuivtoit + maiused 
Kuidas küpsetatakse FSG (Fleischsaftgarung) kuivtoitu ja maiuseid?

FSG (Fleischsaftgarung) meetodi kuivtoitu ja maiuseid küpsetatakse nagu 
koduses köögis:

✓ ainult omas lihamahlas

✓ ilma vett lisamata

✓ pika aja jooksul

✓ madalal temperatuuril

 

FSG (Fleischsaftgarung) meetod tagab PLATINUM kuivtoitude ja maiuste 
erilised omadused:

✓ toitainerikas

✓ tõeline maiuspala sinu koerale

✓ tänu lihamahlale pehme ja nätske

✓ kergesti seeditav

✓ ei paisu maos (ei tekita puhitusi)

✓ sisaldab vähem süsivesikuid

 Lühidalt:
FSG (Fleischsaftgarung) meetodil valmistatud kuivtoidus on olemas 

kõik koerale vajalikud toitained. Sellisel meetodil valmistatud kuivtoidul 

on tavalise kuivtoidu omadused, kuid toortoidu ehk BARF (Biologically 

Appropriate Raw Food) eelised: mugavalt kasutatav, tasakaalustatud ja 

pikalt säiluv toit on ühtaegu isuäratav, hästi seeditav ja suure toitainete 

sisaldusega. Kasulik nii omanikule kui koerale.

PLATINUM koeratoit, mis on valmistatud

FSG   meetodil

Kvaliteetsem elu sinu parimale sõbrale!

   Fit-Sticks Chicken + Rabbit | Kana + küülik

   Fit-Sticks Chicken + Lamb | Kana + lammas

   Click-Bits  Chicken + Lamb | Kana + lammas

   Puppy Chicken | Kana (kutsikale) 

  Adult Chicken | Kana 

  Adult Beef+ Potato | Loomaliha + kartul 

  Adult Lamb+Rice | Lammas + riis 

  Adult Iberico+Greens | Ibeeria sea liha + aedviljad

 300 g maiusetopsid 

FSG (Fleischsaftgarung) meetodil valmistatud koeratoidu kohta loe 
lähemalt: www.koeratoit.ee

Vähemalt 70 %  

värsket liha!

BEST RATED BRAND
2021

4,5/5

1. Place

Platinum
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TÜV SÜD ELAB
Tutvu testi tulemustega

Värske liha kogus
Koostisosade päritolu
Kahjulike ainete puudumine
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PALUN JUURDE!



Tutvu toodetega ja telli kohe!
   Klienditeenindus 

+372 327 8111 

  Koduleht ja e-pood  
www.koeratoit.ee

  E-mail 
info@koeratoit.ee

   Maaletooja: Dimedium AS 
  Roheline 9, Tähtvere  
61410 Tartumaa 
E-N 8-17 
R 8-16

FSG (Fleischsaftgarung) meetod tagab meie konservtoidu erilised 
omadused:

✓  toitainerikas

✓ tõeline maiuspala sinu koerale

✓ kergesti seeditav

✓ pehme tekstuuriga

✓ sisaldab vähem süsivesikuid

FSG (Fleischsaftgarung) meetodi konservtoit
Kuidas küpsetatakse FSG (Fleischsaftgarung) konservtoitu?  
FSG (Fleischsaftgarung) meetodi konservtoitu valmistame 
kiirküpsetusmeetodil. Selleks küpsetame värsket liha Tetra Recart® 
tetrapakendis:

✓ ainult omas lihamahlas

✓ vett lisamata

Tetra Recart® tetrapakend on loodussõbralik alternatiiv konservpurkidele. 
Tetra Recart® tetrapakendis saavutab värske liha küpsedes vajaliku 
sisetemperatuuri palju kiiremini kui konservpurgis, seega säiluvad 
maitsed ja toitained. Lühem küpsetusaeg saavutatakse tänu Tetra Recart® 
tetrapakendi kitsale kujule – kuumus jõuab värske liha keskmesse 
kiiremini kui konservpurgi puhul. Konserve kuumutatakse kaua, see aga 
tähendab, et vajaliku sisetemperatuuri saavutamiseks küpseb liha purgi 
äärtes tihti üle. Äärte üleküpsemisega kaovad ka maitsed ja toitained.

Konservtoit purgisFSG (Fleischsaftgarung) 
meetodil küpsetatud liha  

Tetra Recart® tetrapakendis

 
 Küpsetamisel  
kasutatav kuumus

  Üleküpsenud sisu

  Täiuslikult küpsenud 
sisu

Loodussõbralik pakend 
Tetra Recart® tetrapakend – kestlik alternatiiv konservpurkidele 

Tetra Recart® tetrapakendis küpseb liha õrnalt ning uudne pakend on 
lihtsalt ümbertöödeldav. Seega on pakendi keskkonnamõju väike ja 
ressursikasutus säästlik.

Taastuvad ressursid

  67 % PLATINUM Menu Tetra Recart® 
tetrapakendist on valmistatud FSC-
sertifitseeritud ja/või ümbertöödeldud 
papist, mis tähendab, et pakend koosneb 
2/3 osas taastuvatest ressurssidest. 
Tavalisel konservpurgil on ainsaks 
taastuvaks ressursiks paberetikett (3 %).

Täielikult ümbertöödeldav

  Tetra Recart® pakend on loodussõbralik 
ega kuulu olmeprügi hulka. See 
tähendab, et pakendit saab uuteks 
toodeteks ümber töödelda.

Väiksem keskkonnamõju ja ruumi säästmine 

  Tetra Recart® tetrapakendid on väga 
kerged – need kaaluvad umbes 40 % 
vähem kui konservpurgid. Tänu 
risttahukakujule on neid lihtsam ka 
transportida ja kodus riiulile paigutada, 
sest võrreldes konservpurkidega võtavad 
tetrapakid palju vähem ruumi. Ka pakendi 
kõrvaldamisel on tetral eeliseid, sest nad 
on lihtsasti kokku volditavad ja võtavad 
prügikorvis vähem ruumi.

CO2 jalajälg võrdluses

  Konservpurkidega võrreldes on  
Tetra Recart® pakendil toote elu jooksul 
81 % väiksem süsinikdioksiidi heide. 

* Allikas: www.tetrapak.com

PLATINUM hooldustooted 
Vastavalt meie tunnuslausele “Ole tõeline parim sõber” kasutame oma 
neljajalgsete sõprade heaolu tagamisel vaid looduslikke hooldustooteid. 
Meie eesmärgiks on toetada sinu parima sõbra tervist! Seepärast 
keskendume tervist toetavale hooldusele varajasest east peale. 
Looduslikud ja traditsiooniliselt tõestatud koostisosad on õrnad ja  
koerale hästi talutavad. Sinu lemmiku heaolu on selle tõestuseks!

Oral Clean + Care –  
hambakivi ja halva hingeõhu korral
Hammaste puhastamiseks ja suuhoolduseks  
koertele ja kassidele

✓  eemaldab juba tekkinud hambakivi

✓  ennetab hambakivi taastekkimist

✓    leevendab igemepõletikku

✓  tagab värske hingeõhu

✓   100 % looduslikud koostisosad

Skin Care – aitab haaval paraneda loomulikul teel
Haavasalv koertele & kassidele

✓  soodustab loomulikku paranemisprotsessi

✓  antibakteriaalne ja niisutav

✓  leevendab põletikku, valu ja sügelust

Skin Care on tõhus ja usaldusväärne valik nii haava esmaseks raviks 
kui haava paranemise kõikides faasides, kasutades looduse väge, et 
pakkuda kiiret leevendust:

✓ kriimustustele ✓ lamatistele 

✓ haavadele ✓  vigastatud käpapadjandiditele 

✓ armidele  ✓ putukahammustustele

✓ põletustele ✓ põletikele

PLATINUM hooldustoodete ja kasutussoovituste kohta loe lähemalt: 
www.koeratoit.ee

 375 g tetrapakid

   Menu Adult Turkey+Salmon 
Kalkun + lõhe

   Menu Adult Beef+ Chicken 
Loomaliha + kana

   Menu Puppy Chicken  
Kana (kutsikale)

   Menu Adult Fish+Chicken 
Kana + kala

   Menu Adult Fish  
Kala

   Menu Adult Chicken  
Kana

   Menu Adult Duck+Turkey  
Part + kalkun

   Menu Adult Iberico+Turkey  
Ibeeria sea liha + kalkun

FSG (Fleischsaftgarung) meetodil valmistatud koeratoidu kohta loe 
lähemalt: www.koeratoit.ee

 platinum.eesti

 platinum.eesti

 Platinum koeratoit

67 % 3 %

Tetra Recart®

Tetra Recart® 19 
Konservpurk 100

Parafiini- ja  
parabeeni vaba

0 % vett

Valmistatud  
83 % värskest  
lihast/kalast

Kanna hammastele  
geeli või spreina.

Tehtud!
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NAGU TELLITUD:  
ILMA VETT  
LISAMATA

 Lühidalt:
FSG (Fleischsaftgarung) meetodil valmistatud koeratoidus on 

võrreldes tavalise konservtoiduga sinu koera tervise ja elukvaliteedi 

parandamiseks rohkem kasulikke omadusi.




