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1. Toote nimi ja number 
 

Toote 
number 

Toote nimi  Pakendi 
suurus 

Pakend 

52103 Alma ahjuõunajogurt 1kg tetra pakk+kork 

52102 Alma metsmaasika jogurt 1kg tetra pakk+kork 

52120 Alma banaani-mango jogurt 1kg tetra pakk+kork 

52121  Alma jogurt maasika-mustika 1kg tetra pakk+kork 

52124 Alma jogurt virsik-papaia  1kg tetra pakk+kork 

 
2. Koostis 
 

Toote number Toote nimi Koostisosad 

52103 Alma ahjuõunajogurt 

piim, suhkur, õunad (4%), modifitseeritud tärklis, lõhna- 
ja maitseained, paksendaja (pektiin), kaneel, happesuse 
regulaator (kaltsiumtsitraat), toiduvärv (karamellisiirup), 
ja happesuse regulaator (naatriumtsitraat), juuretis 

52102 Alma metsmaasika jogurt 

piim, suhkur, maasikad (4,8%), modifitseeritud tärklis,  
metsmaasikad (0,14%), lõhna-ja maitseained, toiduvärv  
(peedipunane), happesuse regulaator (naatriumtsitraat), 
 juuretis. 

52120 Alma banaani-mango jogurt 

piim 87%, suhkur 7,3%, banaanipüree 0,7%, mango 0,6%, 
modifitseeritud tärklis, lõhna-ja maitseained, toiduvärv 
(beetakaroteen), happesuse regulaator (naatriumtsit-
raat), juuretis 

52121  Alma jogurt maasika-mustika 

piim 88%, suhkur 6 %, maasikad 1,2%, mustikad 1,2%, 
modifitseeritud tärklis, lõhna- ja maitseained, toiduvärv 
(peedipunane), happesuse regulaator (naatriumtsitraa-
did), juuretis. 
 

52124 Alma jogurt virsik-papaia  

piim, suhkur 6,5%, virsik 3,5%, papaia 2,5%, modifitseeri-
tud tärklis, lõhna-ja maitseained, juuretis. 
 

3. Lühike iseloomustus 

Toode sobib kasutamiseks otse toiduks ja toidu valmistamiseks. 

Välimus Ühtlaselt viskoosne, marjade, puuviljadetükkidega  

Maitse ja lõhn Magus moosist tulenev maitse- ja lõhn 
4. Mikrobioloogilised näitajad 
 

näitaja väärtus 



 

 
Toote spetsifikatsioon 

Alma  1kg maitsestatud tetra jogurtid 

 
Page 2(4) 

 

LTD 701-502 -K            
Koostas:T.Korjus                                              

   Versioon7                                       16,05,2019 

 

Salmonella spp25g tootes 
 ei ole lubatud 

Listeria monocytogenes 
25g ei ole lubatud 

 
 
5. 100g toote keskmine  toit- ja energeetiline väärtus 
Alma ahjuõunajogurt 52103, Alma metsmaasika jogurt 52102 

energiasisaldus  343 kJ / 81 kcal 

rasvad  2,0 g 

  millest küllastunud rasvhapped  1,3 g 

süsivesikud  13,0 g 

  millest suhkrud  13,0 g 

valgud  2,8 g 

sool  0,1 g 

*Soola sisaldus tuleneb ainult loodusliku naatriumi olemasolust   
 

Alma jogurt banaani-mango 52120 

energiasisaldus  321kJ / 76 kcal 

rasvad  2,1 g 

  millest küllastunud rasvhapped  1,3 g 

süsivesikud  11,4 g 

  millest suhkrud  10,8 g 

valgud  2,9 g 

sool  0,09 g 

*Soola sisaldus tuleneb ainult loodusliku naatriumi olemasolust   
 

 
 
Alma jogurt maasika-mustika 52121 

energiasisaldus  297kJ / 71 kcal 

rasvad  2,1 g 

  millest küllastunud rasvhapped  1,3 g 

süsivesikud  10, g 

  millest suhkrud  9,7 g 

valgud  2,9 g 

sool  0,09 g 

*Soola sisaldus tuleneb ainult loodusliku naatriumi olemasolust   
 

Alma jogurt virsiku-papaia 52124 

energiasisaldus  314kJ / 75kcal 

rasvad  2,1 g 

  millest küllastunud rasvhapped  1,3 g 

süsivesikud  11 g 

  millest suhkrud  10 g 

valgud  2,9 g 
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sool  0,09 g 

*Soola sisaldus tuleneb ainult loodusliku naatriumi olemasolust   
 

  
6. Allergeenid. 
Piim-  kõikides jogurtites 

Allergeen Koostisosana Võimalik 
ristsaastumine 

Gluteeni sisaldavad teraviljad (s.o nisu, rukis, oder, kaer, 
speltanisu, kamut või nende hübriidliinid) ja neist valmista-
tud tooted 

Ei  Ei  

Koorikloomad ja neist valmistatud tooted ei ei 

Munad ja neist valmistatud tooted; ei ei 

Kala ja sellest valmistatud tooted, ei ei 

Maapähklid ja neist valmistatud tooted; ei ei 

Sojaoad ja neist valmistatud tooted, ei ei 

Piim ja sellest valmistatud tooted (sealhulgas laktoos), ja ja 

Pähklid ei ei 

Seller ja sellest valmistatud tooted 
ei ei 

Sinep ja sellest valmistatud tooted; 
ei ei 

Seesamiseemned ja neist valmistatud tooted 
ei ei 

Vääveldioksiid ja sulfitid kontsentratsiooniga üle 10 mg/kg 
või 10 mg/l arvutatuna 

ei ei 

Lupiin ja sellest valmistatud tooted 
ei ei 

Molluskid ja neist valmistatud tooted. 
ei 

ei 

 
7. Toote säilitamine ja märgistus pakendil  
Kinnine pakend  säilib temperatuuril (+2°...+6°C) :”kõlblik kuni”näidatud pakendil. 
Avatud toode säilib 2-3 päeva temperatuuril (+2°...+6°C). 
 
8.SAASTEAINED   
Toode ja tootes kasutatud koostisosad on kooskõlas järgnevate õigusaktidega: 
Mükotoksiinid - määrus EÜ nr 1881/2006, 
Raskemetallid  - määrus EÜ nr 1881/2006,  
Pestitsiidid       -  määrus EÜ nr 396/2005. 
KIIRITUSALANE TEAVE 
Toodet ei ole töödeldud ioniseeriva kiirgusega ja ei sisalda kiiritatud koostisosi. Ei vaja spetsiaalset 
märgistust vastavalt direktiivile 2000/13 EÜ. 
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9. Tootja  
Valio Eesti AS Laeva Meierei, Tartuvald 60605, Tartumaa 
KVALITEEDIJUHTIMISSÜSTEEM 
Ettevõttel on sertifitseeritud ISO 9001 kvaliteedijuhtimissüsteem, ISO 14001 keskkonnajuhtimissüs-
teem süsteem. Ettevõttes valmistatud tooted on kooskõlas toiduhügieeni põhimõtetega, mis on sä-
testatud määruses EÜ nr 853/2004.  
 
ENESEKONTROLLISÜSTEEM, HACCP 
Ettevõtte poolt toodetud tooted on valmistatud kooskõlas toiduhügieeni põhimõtetega, mis on sätes-
tatud määruses EÜ nr 853/2004. HACCP süsteem on rakendatud vastavalt määruses EÜ nr 852/2004 
toodule. 
 
 
10. Tooted vastavad tehnilisele kirjeldusele LTD 401-05. 


