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NATURAALNE

Kuna pressitud krõbin on väga kontsentreeritud, võtab 
see vähem ruumi. Võrreldes ekstrudeeritud krõbinaga on 
serveerimiskogused väiksemad ja toit on kergemini seeditav.

Hea kõikidele koertele, kuid ideaalne aktiivsetele...
Tänu sellele, et väiksem kogus koormab vähem seedesüsteemi, 
on  see ideaalne aktiivsetele ja spordiga tegelevatele koertele. 
Veelgi enam, pressitud krõbin laguneb maos liivakuhja 
meenutavaks puruks. See soodustab seedimist ja toitainete 
järk-järgulist imendumist. Seevastu ekstrudeeritud krõbin paisub 
maomahladega segunedes ja hakkab lagunema alles pärast seda.

Pressimise eelised

Suur erinevus!
Vasakul on ekstrudeeritud krõbinate 

soovituslik päevane kogus ja paremal 
pressitud krõbinate kogus.

…ja tiinetele koertele
Ka tiined koerad saavad kasu toitainete suurest kontsentratsioonist 
pressitud krõbinas. Tiinuse lõpufaasis võib koer vähem süüa, sest 
peaaegu lõpuni arenenud kutsikad suruvad tema maole. Ent just 
sel ajal vajab ta energiarikkamat toitu. Kuid pressitud krõbinate 
väiksemast portsjonist saab ta vajaliku „kütuse“ kätte.
See on kasulik ka kutsikatele tahkele toidule üleminekul: pressitud 
krõbinatest saavad nad kätte rohkem toitaineid ja energiat, kui 
ekstrudeeritud krõbinatest.

Sellel on positiivne mõju keskkonnale!
Kuna kõik toitained pressitakse kokku nii, et nende vahele ei jää 
õhku, võtavad pressitud krõbinad vähem ruumi mitte ainult kõhus, 
vaid ka pakendis. 15 kg pressitud krõbinate jaoks kasutame sama 
suurt pakendit, kui 10 kg ekstrudeeritud krõbinate jaoks ja 3 kg 
pressitud krõbinaid mahub 2 kg ekstrudeeritud krõbinate kotti. 
Seeläbi säästame umbes 30% pakkematerjali. Lisaks mahub ühele 
alusele rohkem krõbinakilosid.
See vähendab transpordikulu ja kuna protsessis kasutatakse 
madalamat temperatuuri, kulub tootmises ka vähem energiat.

Mmm…
Paljud koerad armastavad pressitud krõbinaid, tänu millele on see 
ideaalne pirtsakatele sööjatele. Mõned koerad peavad pressitud 
krõbinatega lihtsalt harjuma. See võib olla vajalik sellepärast, 
et meie krõbinad ei sisalda kunstlikke maitseaineid ega muid 
lisandeid ja pressitud krõbinad ei ole kaetud
rasvakihiga, nagu ekstrudeeritud krõbinad. Pressitud 
krõbinate puhul töödeldakse õlid  ja rasvad üheaegselt teiste 
koostisosadega. Kuna ekstrudeeritud krõbinate valmistamisel 
kasutatakse kõrgeid temperatuure, ei saa tundlikke rasvu lisada 
valmistamise ajal, vaid seda tehakse pärast.

Vähem on rohkem
Pressitud krõbinate eelised:
• valmistatud madalamal temperatuuril;
• kontsentreeritud, väiksemad portsjonid;
• koormavad vähem magu, ideaalsed aktiivsetele koertele;
• kergesti seeditavad;
• maitsevad hästi, ideaalsed pirtsakatele sööjatele;
• väiksem mõju keskkonnale.
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ingredients a complete dog meal is made in about a da
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be shipped to the retailers in about a week.    

Meie tootmisprotsessis valmivad pressitud krõbinaid 
temperatuuril umbes 75 ºC. Suhteliselt madal temperatuur 
(ekstrudeerimisel üle 100 ºC) tähendab, et koostisosasid 
kuumutatakse minimaalselt, tänu millele jäävad kõik toitained 
alles. Tule ja vaata meie kööki!

Ainult parim
Prins järgib kõrgemaid kvaliteedistandardeid GMP+ 
(Hea tootmistava) ja HACCP (Ohtude analüüs ja kriitilised 
kontrollpunktid). See tähendab, et toormaterjalide kõrval 
peavad kõrgetele standarditele vastama ka meie tarnijad. Enne 
toormaterjalide mahalaadimist kontrollime saadetise hoolikalt üle. 
Alles siis, kui oleme veendunud, et kõik vastab meie nõuetele, 
viime selle oma lattu. Kuna me teeme oma laos pidevalt inventuuri, 
kasutatakse kõiki meie koostisosi võimalikult värskelt. 

Kas Sa tead?
• Kõik toormaterjalid, mida me kasutame, on inimtoiduks
 mõeldud toiduainetega võrreldava kvaliteediga. 

• Me teame alati täpselt, millised toormaterjalid läksid millisesse  
 kotti. See on rahustav teadmine!

Kuumalt pressist
Meie toidusarjadel on kindlad retseptid. Arvuti arvestab täpselt, 
kui palju toormaterjali igas retseptid kasutatakse. Kõik koostisosad 
kaalutakse enne jahvatamist ja sõtkutakse õrnalt ühtlaseks seguks. 
Krõbina pressimiseks läbi vormi lisame segule auru ja vett.
Meie krõbinakontrollijad jälgivad protsessi hoolikalt ja tagavad, et 
iga krõbin on õige värvuse, kuju ning kõvadusega.

Erinevad kujud
Võrreldes ekstrudeeritud krõbinatega ei saa pressitud 
krõbinatest vormida nii paljusid erinevaid kujusid. Teistsuguse 
valmistusprotsessi tõttu on pressitud krõbin hapram ja selle 
vormimisvõimalused on piiratud. Kuna maitseomaduste 
seisukohalt on oluline ka krõbina kuju ja suurus, valmistab Prins 
kuue erineva kujuga krõbinaid.

Krõbina valmimine: 
kuidas me seda teeme

Soe vs külm
Koerakrõbinaid saab pressida „soojalt“ ja „külmalt“. Külmalt 
pressitud krõbinate koostisosade segamiseks ei lisata auru, vaid 
ainult vett. Prins valmistab soojalt pressitud krõbinaid, kasutades 
selleks vett ja auru. See ei tähenda, et külmalt pressimine 
toimub madalamal temperatuuril: kui auru ei kasutata, tekib segu 
pressimisel läbi vormi suurem takistus. Selle tootmismeetodi 
puhul tekkiva hõõrdumise ja surve tõttu võib temperatuur tõusta 
sama kõrgele, kui sooja pressimismeetodi puhul.

Enamat kui lihtsalt toit. • www.prinspetfoods.ee
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Toormaterjalide 
tarnimine     

Toormaterjali 
kaalumine/doseerimine

Segamine

vedelike (õlide ja rasvade) 
lisamine ja doseerimine 
(täielik pressitud toidu puhul 
ja osaline ekstrudeeritud 
toidu puhul)

Toormaterjalid 
hoiustatakse 

TOOTMISPROTSESS
TOORMATERJALIST 

KRÕBINAKS

TEHAS

•  Koerte kuivtoidu valmistamiseks on 
kaks meetodit: pressimine 
kompaktseks krõbinaks ja 
ekstrudeerimine krõbedaks krõbinaks

Värskelt pressidest! Erinevatest tooretest 
koostisosadest tehakse koeratoit valmis umbes ühe 
päevaga. Pärast kvaliteedikontrolli ja pakendamist on toode 
jaemüüjatele saatmiseks valmis umbes nädalaga.
  

1

2

PRESSIMINE

EKSTRUDEERIMINE

4

5

7

8

3 6

5
1

3

2

2
Pressitud toidu 
punker

Ekstrudeeritud 
toidu punker

Kruvikonveier

Kruvikonveier

Mikser

Mikser

Ekstruuder

Kuivati 

Press

Konveierilint krõbinate jahutamiseks 
ümbritsevale temperatuurile

eraldab 
krõbinatest 
terad ja prügi

Krõbinad 
kogutakse 

suurde kotti

Lattu

Pöörlev sõel 

Lisatakse aur/vesi

Umbes 75-80 °C

Umbes 
75-80 °C

Umbes 
100-140 °C

Umbes 10-15 °C

Krõbinad lastakse 
pressist välja

Lisatakse 
vesi/aur

Lisatakse 
vesi/aur

Kuumuse ja surve 
erinevus annab 
krõbinale krõbeda 
tekstuuri

Lõikepea

Vormis antakse krõbinale 
pressimise teel soovitud kuju

Krõbinad kuivatatakse 
õhu käes

krõbinad transporditakse 
põhilattu suurtes kottides
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Külmutusseade

Vahepunkrid

Katmisseade
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Lisatakse/doseeritakse 
ülejäänud õlid ja rasvad

Approx. 
65-80 °C

Approx. 
10-15 °C
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Kõik koostisosad 
purustatakse 
vasarveskis

100% HOLLANDI TOODE
100% NATURAALNE PRESSITUD KRÕBINAD

EKSTRUDEERITUD KRÕBINAD


