


Toy- ja minitõugu koerad on meie kodudes järjest 
tavalisemad ning seetõttu oleme loonud neile „rätse- 
patööna“ valminud toidu. Tegu on nõudlike sööja- 
tega ja sellepärast pöörasime suurt tähelepanu toidu 
maitsvusele ja nende tõugude spetsiifiliste toitu-
misvajaduste tagamisega. 

Me hakkasime koera- ja kassitoite tootma juba 1999. 
aastal Tšehhis Uničovi lähedal asuvas väikeses külas 
nimega Nová Dědina. Kuna meie firma on algusest 
peale spetsialiseerunud loomatoitude ja -söötade 
tootmisele siis saame kasutada ära toitumisspet- 
sialistidest ja veterinaaridest kolleegide teadmisi.  
Me teeme koostööd ka ülikoolide ja uurimisasutustega.

Meie nüüdisaegses tehases ei puudu ka labor, 
kus me analüüsime:

tooraine kvaliteeti

tootmisprotsessi eri faasides võetud proove

lõpptoodete vastavust deklareeritud väärtustele 
ja toitude ohutuse kohta kehtestatud nõuetele

Mitte ükski toit EI SISALDA

sünteetilisi toiduvärve

keemilisi säilitusaineid 

kunstlikke antioksüdante

geneetiliselt muundatud organisme (GMO)

Eminent Mini on täiesti ilma teraviljata valmistatud 
toitude sari, mis põhineb kvaliteetsetel  

valguallikatel.  Tänu sellele on toit väga hästi  
seeduv ega koorma seedetrakti. Energiasisaldust  

ja toiduannuseid on kohandatud väikestele  
tõugudele nii, et vältida veresuhkru taseme järsku 
langemist. Hüdrolüüsitud valgud täiendavad toidus 

sisalduvaid toitaineid ja annavad sellele maitset.

JÄRELE PROOVITUD MAITSE
Meie koertest testijad on proovinud  

kõiki graanuleid ning soovitavad  
neid kindlasti! 
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ANTIOKSÜDANDID
Väikest tõugu koertel on pikaealisus geenides. 
Meie toite on rikastatud antioksüdantidega, 
mis suudavad püüda kinni vabu radikaale, 
vähendada oksüdatiivset stressi ja aeglustada 
organismi vananemist. Muidugi soovime, 
et meie väikesed sõbrad oleksid terve elu 
vitaalsed ja heas vormis. Seetõttu kasutame 
kurkumi ja rohelist teed, mis sisaldavad 
rikkalikult looduslikke antioksüdante.

IDEAALSE SUURUSEGA GRAANULID
Hambahaigused (näiteks parodontoos, 
igemepõletikud jne) on väikestel koertel 
sagedased. Nende tekkimise oht kasvab 
koos vanusega ja on seotud tõsiste, kogu 
organismi hõlmavate haigustega. Kelp 
merevetikas vähendab hambakatu ja -kivi 
teket ning ebameeldivat suulõhna. Toidude 
spetsiaalse struktuuriga graanulid, mille 
suurus sobib väikestele hammastele, 
aitavad hoida suud tervena.

PREBIOOTIKUMID
Veel ühed olulised toidu funktsionaalsed 
koostisosad on prebiootikumid – mannan- 
oligosahhariidid ja fruktooligosahhariidid. 
Need stimuleerivad jämesooles „sõbralike“ 
bakterite kasvamist ja aitavad nii kaasa 
paremale seedimisele.

KONDROPROTEKTIIVSED AINED
Teame, et väikesed koerad spordivad 
meeleldi või käivad vähemalt pikkadel 
jalutuskäikudel, siis oleme retsepti rikastanud 
glükosamiini, kondroitiinsulfaadi, 
hüdrolüüsitud kollageeni ja MSMiga. Neid 
aineid nimetatakse kondroprotektiivseteks. 
Need aitavad kaasa kõhrede taastumisele ja 
toetavad liikumisaparaadi tervist.



ROHKEM ENERGIAT    SUUREPÄRANE MAITSE

PART
Toit sobib toy- ja minitõugu koertele, kellel on aktiivne 
eluviis, kes armastavad sporti ja liikumist ning vajavad 
seetõttu rohkem energiat. Pardiliha koos hüdrolüüsitud 
pardimaksaga on ideaalne koertest gurmaanidele, kes 
nõuavad kõige maitsvamat toitu. Bataadid ja juurviljad 
varustavad keha vitamiinide ja mineraalainetega ning 
hoiavad seedetrakti tervena.

Loomse valgu sisaldus 85%
Koostis: 
dehüdreeritud pardiliha (34%), bataat, kollane hernes, kodulinnu-
rasv, kartulitärklis, hüdrolüüsitud pardimaks (4%), juurviljad, lina-
seemned, liigestele mõeldud toidulisandid (hüdrolüüsitud kolla-
geen, glükosamiin, kondroitiinsulfaat, MSM), prebiootikumid 
(fruktooligosahhariidid, mannanoligosahhariidid), kelp, beetaglü-
kaanid, rohelise tee ekstrakt, kurkum, lisaained (vitamiinid, mikro-
elemendid, aminohapped). 

Analüütiline koostis: 
valk 31%

rasv 19%

toortuhk 7%

toorkiud 2,5%

kollageen 13,5 g/kg

glükosamiin 0,31 g/kg

kondroitiin 0,2 g/kg

MSM 0,1 g/kg

Soovitatavad päevased toiduannused:
2 kg 3 kg 4 kg 5 kg 6 kg 7 kg 8 kg 9 kg 10 kg

45 g 60 g 75 g 85 g 100 g 115 g 125 g 135 g 145 g

Minitõugu koertel on kiire ainevahetus ning lühike seedetrakt ja väike 
magu. Päevane toidukogus on soovitatav jagada 3 - 5 portsjoniks.

Metaboliseeruv energia (ME) 16,90 MJ/kg



TERVE NAHK    LÄIKIV KARVKATE
LOHE

Toit on mõeldud toy- ja minitõugu koertele. See paran-
dab karvkatte seisundit ja ennetab dermatiiti. Retsept 
põhineb merekalade lihal ja hüdrolüüsitud lõhevalgul, 
mis koos linaseemnete ja lõheõliga tagab suure oome-
ga-3 rasvhapete sisalduse. Need on kehale kasulikud 
väga mitmel moel, kuna vähendavad põletikuliste prot-
sesside tekkimise ohtu ja naha sügelust, parandavad 
selle niisutamist ning tagavad teie koerale terve naha ja 
läikiva karvkatte.

Loomse valgu sisaldus 80%
Koostis: 
dehüdreeritud merekalade liha (24%), hüdrolüüsitud lõhevalk 
(15%), kartulid, kollane hernes, kartulitärklis, kodulinnurasv, lõheõli 
(3,5%), linaseemned (3%), liigestele mõeldud toidulisandid (hüd-
rolüüsitud kollageen, glükosamiin, kondroitiinsulfaat, MSM), pre-
biootikumid (fruktooligosahhariidid, mannanoligosahhariidid), 
kelp, betaglükaanid, rohelise tee ekstrakt, kurkum, lisaained (vita-
miinid, mikroelemendid, aminohapped).

Analüütiline koostis: 
valk 29%

rasv 18%

toortuhk 8,2%

toorkiud 2%

kollageen 13,5 g/kg

glükosamiin 0,31 g/kg

kondroitiin 0,2 g/kg

MSM 0,1 g/kg

Soovitatavad päevased toiduannused:
2 kg 3 kg 4 kg 5 kg 6 kg 7 kg 8 kg 9 kg 10 kg

45 g 60 g 80 g 90 g 105 g 120 g 130 g 140 g 155 g

Minitõugu koertel on kiire ainevahetus ning lühike seedetrakt ja väike 
magu. Päevane toidukogus on soovitatav jagada 3 - 5 portsjoniks.

Metaboliseeruv energia (ME) 16,55 MJ/kg

~



HÄSTI SEEDUV      VÄIKESE KALORSUSEGA 

TALL

Toit on mõeldud toy- ja minitõugu koertele, kellel kipub 
esinema seedeprobleeme. Suur talleliha sisaldus koos 
tallevalguga varustab teie koera vajalike toitainetega ja 
koormab seejuures tema seedetrakti minimaalselt. 
Toidus sisalduvad bataadid on suurepärane kiudaine, vi-
tamiinide ja mineraalainete allikas ning hoolitsevad selle 
eest, et seedimine oleks tõhusam. Toidu rasvasisaldust 
on vähendatud, mistõttu see sobib ka ülekaalulistele ja 
seeniorkoertele.

Loomse valgu sisaldus 75%
Koostis: 
dehüdreeritud talleliha (25%), bataat, hüdrolüüsitud tallevalk 
(14%), kartulitärklis, kollane hernes, kodulinnurasv, kartulivalk, 
liigestele mõeldud toidulisandid (hüdrolüüsitud kollageen, glü-
kosamiin, kondroitiinsulfaat, MSM), prebiootikumid (fruktooligo- 
sahhariidid, mannanoligosahhariidid), kelp, chia seemned, maar-
jaohakas, beetaglükaanid, rohelise tee ekstrakt, kurkum, lisaained 
(vitamiinid, mikroelemendid, aminohapped). 

Analüütiline koostis: 
valk 28%

rasv 13%

toortuhk 7,7%

toorkiud 3%

kollageen 13,5 g/kg

glükosamiin 0,31 g/kg

kondroitiin 0,2 g/kg

MSM 0,1 g/kg

Soovitatavad päevased toiduannused:
2 kg 3 kg 4 kg 5 kg 6 kg 7 kg 8 kg 9 kg 10 kg

säilita- 
miseks

50 g 65 g 85 g 95 g 115 g 130 g 140 g 150 g 165 g

vähenda-
miseks

45 g 60 g 80 g 90 g 105 g 120 g 125 g 130 g 140 g

Minitõugu koertel on kiire ainevahetus ning lühike seedetrakt ja väike 
magu. Päevane toidukogus on soovitatav jagada 3 - 5 portsjoniks.

Metaboliseeruv energia (ME) 15,55 MJ/kg



ALLERGIAOHUTU     ÖKOLOOGILINE
PUTUKAD

Allergiaohutu toit sobib neile toy- ja minitõugu koerte-
le, kes kannatavad allergiate all sageli kasutatavate 
valguallikate (kodulinnuliha, sealiha jne) suhtes. Toidu 
allergilisuse võimalikult suureks piiramiseks vältisime me 
liha ning peamine valguallikas on putukad. Graanuleid 
on rikastatud munaga, nende aminohapete sisaldus 
on tasakaalustatud ning need on suure toiteväärtuse-
ga. Ökoloogiline aspekt – putukate pidamine säästab 
keskkonda – viitab sellele, et putukad võiksid leida koha 
meie lemmikute toidulaual. 

Toit ei sisalda liha
Koostis: 
kuivatatud putukad (18%), bataadid, kollane hernes, kartulitärklis, 
munad (11%), kodulinnurasv, hüdrolüüsitud pärm, linaseemned, 
kartulivalk, liigestele mõeldud toidulisandid (hüdrolüüsitud kol-
lageen, glükosamiin, kondroitiinsulfaat, MSM), prebiootikumid  
(fruktooligosahhariidid, mannanoligosahhariidid), kelp, beeta- 
glükaanid, rohelise tee ekstrakt, kurkum, lisaained (vitamiinid,  
mikroelemendid, aminohapped).

Analüütiline koostis: 
valk 26%

rasv 16%

tortuhk 7,3%

toorkiud 3,5%

kollageen 13,5 g/kg

glükosamiin 0,31 g/kg

kondroitiin 0,2 g/kg

MSM 0,1 g/kg

Soovitatavad päevased toiduannused:
2 kg 3 kg 4 kg 5 kg 6 kg 7 kg 8 kg 9 kg 10 kg

45 g 60 g 80 g 90 g 105 g 125 g 135 g 145 g 160 g

Minitõugu koertel on kiire ainevahetus ning lühike seedetrakt ja väike 
magu. Päevane toidukogus on soovitatav jagada 3 - 5 portsjoniks.

Metaboliseeruv energia (ME)  15,90 MJ/kg



VÄIKESED TÕUD
Väikest, mini- ja toy-tõugu koerad on värvika koer-
temaailma uhkus. Sellesse rühma kuuluvad tõud  
erinevad üksteisest nii iseloomu, temperamendi kui  
ka liikumisvajaduse poolest. On käitumisviise ja iseloo-
muomadusi, mida seostatakse just väikeste koertega. 
Vahel peetakse neid lärmakateks ja hüperaktiivseteks 
ning väidetakse, et neid on raskem treenida ja nende-
ga on keeruline töötada. Aga ka see on vaid eelarva-
mus, mida saab õige kasvatuse ja distsipliiniga ümber 
lükata, sest olla väike koer suures maailmas võib olla 
paras väljakutse! 

Need koerad ei vaja õnneks ja rahuloluks nii palju 
ruumi kui teised, mistõttu on nad ideaalsed kaasla-
sed linnamajas või korteris elades. Aga ärge laske end  
eksitada – see, et nad on väikesed, ei tähenda veel, et 
neil ei oleks küllaga energiat. Nad on suure südamega 
ustavad kaaslased, kes armastavad ja külvavad teid  
tähelepanuga üle samamoodi, nagu teie neid.

Kottide sulgemine 
on intuitiivne ja kerge

Ziplock-sulgur võimaldab koti 
lihtsat avamist ja sulgemist vaid 
kergelt sõrmega üle libistades.



MAALETOOJA: 
Rotaks-R OÜ

Pikk 30, Väike-Maarja 46202, Lääne-Virumaa
 tel: +372 52 96 792, e-mail: info@rotaks.ee

www.rotaks.ee

TOOTJA: 
Tekro, spol. s r. o.

Višňová 484/2, 140 00 Praha 4, Tšehhi
e-mail: export@tekro.cz
www.krmivo-eminent.cz

www.krmivo-eminent.cz/en




