
Puppy | Adult 
Puppy Large Breed | Adult Large Breed  

                           | Lamb & Rice

superpremium 
 koeratoidud



Superpremium

Gluteenivaba
Toit ei sisalda nisu ega muid teravilju, mille 
koostises on järjest sagedamini seedeprobleeme 
põhjustav gluteen.

Vähendatud teraviljasisaldusega
Sisaldab suure toiteväärtusega ja kergesti 
seeditavaid kultuure, nagu riisi, maisi, hernest, 
rebasheina ja tatart.

Iidsed ja tervislikud põllukultuurid
Tatar, mis pärineb Kesk-Aasiast, sisaldab 
veresoonte elastsust säilitada aitavat rutiini. 
Rebashein, asteekide ja inkade iidne taim 
sisaldab skvaleeni, mis aitab langetada 
kolesterooli taset. Nii aitavad need koos  
kaasa kardiovaskulaarse süsteemi tervislikule  
toimimisele. 

Firma Tekro tegutseb Tšehhi turul alates 1991. aastast ning 
on spetsialiseerunud tootmisele ja nõustamisele kodu- 
ja põllumajandusloomade söötmise ja pidamise alal. 
Kuulume oluliste loomasöötade tootjate ja tarnijate hulka 
mitte ainult Tšehhi Vabariigis, vaid ka teistes riikides. Lisaks 
sellele valmistame ka põllumajandusloomadele mõeldud 
veterinaarravimeid ja pakume täielikku zoohügieeni toodete 
sortimenti.

●  Kvaliteetne tooraine hoolikalt kontrollitud tarnijatelt.

●   Kontrollitav tootmisprotsess - meie söötade kvaliteet 
vastab ohutuse mõttes toiduainetele kehtestatud nõue-
tele, mida tõendab ka standardi ISO 22000 „Toiduohutuse 
juhtimissüsteemid“ alusel välja antud sertifikaat.

●   Professionaalne meeskond – meie retsepte koostavad 
asjatundjad koostöös veterinaararstidega.

Tšiiaseemned
Sisaldavad antioksüdante ning tervisele 
kasulikke mineraalaineid ja vitamiine. Lisaks 
toetavad need seedimist ja vähendavad 
probleeme puhitusega.

Rohelise tee ja kurkumi ekstrakt
Need kaks ekstrakti aitavad luua tasakaalu 
vabade radikaalide kahjuliku toime ja 
keha võime vahel neid kahjutustada. Tänu 
põletikuvastasele toimele aitavad need 
vähendada südamehaiguste ja kasvajate ohtu.

Kõrge loomsete valkude sisaldus
Toidud sisaldavad rohkelt (kuni 84%) loomseid 
valke, mis tagab väga hea seeduvuse - peaaegu 
90%, erinevalt taimsetest valkudest.

Monoproteiin - ainult kanaliha või ainult 
talleliha
Ühte loomse valgu allikat sisaldav toit on 
ideaalne koertele, kellel on toidutalumatus 
või allergia.

Hüdrolüüsitud kodulinnumaks 

Väga kergesti seeduvad valgud, mis ei põhjusta 
allergilisi reaktsioone. Annavad toidule väga hea 
maitse.

MSM - metüülsulfonüülmetaan
Tegu on orgaanilise väävliühendiga sellisel 
kujul, nagu see esineb looduses. Mõjutab naha 
seisundit, sellel on põletikuvastane toime ning 
see tugevdab sidemeid, kõõluseid ja liigeseid.  

MSMi toimet lihasskeletisüsteemile tugevdavad 
lisaks kondroitiini ja glükoosamiini suuremad 
annused.
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84 % loomseid
valke

VALK 33 %
RASV 17 %

15 kg 2 kg

SOOVITATAVAD PÄEVASED TOIDUKOGUSED TIINETELE JA IMETAVATELE KOERTELE

1 kg 5 kg 10 kg 15 kg 25 kg 35 kg

90 g 125 g 205 g 260 g 405 g 585 g

* Koera mass täiskasvanuna

SOOVITATAVAD PÄEVASED TOIDUKOGUSED KUTSIKATELE JA KASVUEAS KOERTELE

1 kg* 5 kg* 10 kg* 15 kg* 25 kg* 35 kg*

1 kuu 35 g 55 g 100 g 135 g 180 g 215 g

2 kuud 40 g 70 g 115 g 145 g 225 g 250 g

4 kuud 50 g 100 g 165 g 215 g 270 g 360 g

6 kuud 55 g 105 g 195 g 260 g 315 g 520 g

9 kuud – 100 g 195 g 260 g 340 g 540 g

12 kuud – – 190 g 235 g 315 g 500 g

Metaboliseeruv energia (ME) 16,65 MJ/kg

Superpremium-täistoit väikest ja 
keskmise suurusega tõugu kutsikatele, 
tiinetele ja imetavatele koertele

Väikest ja keskmise suurusega tõugu kutsikate toitumine erineb 
suurt ja hiidtõugu kutsikate omast. Suur kanaliha ja hüdrolüüsitud 
maksa sisaldus rahuldab suure vajaduse kvaliteetsete ja hästi 
seeduvate valkude järele, mis on olulised kutsika organismi 
kasvamise ja arenemise jaoks. Iidsed gluteenivabad põllukultuurid 
rebashein ja tatar koos MOSi ja FOSiga soodustavad seedeelundite, 
kardiovaskulaarse süsteemi ja maksa normaalset talitlust. Tänu 
sellele on teie kutsikas energiline ja suurepärases vormis.

410 g dehüdreeritud kanalihale 1 kilos toidus vastab 
1 500 g värskele lihale.

Koostis: dehüdreeritud kanaliha (41%), riis, mais, kodulinnurasv,  
hernes, linnumaksa hüdrolüsaat, rebashein, tatar, 
õunad, linaseemned, kalarasv, kookospähkliõli, piimohaka 
seemned, chia seemned, MOS (mannanoligosahhariidid), FOS 
(fruktooligosahhariidid), beetaglükaanid, rohelise tee ekstrakt, 
kurkumiekstrakt, glükosamiin, MSM (metüülsulfonüülmetaan), 
kondroitiinsulfaat, rosmariiniekstrakt, lisaained (vitamiinid, 
mikroelemendid, aminohapped).
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82 % loomseid
valke

VALK 31 %
RASV 15 %

15 kg 2 kg

SOOVITATAVAD PÄEVASED TOIDUKOGUSED TIINETELE JA IMETAVATELE KOERTELE

35 kg 45 kg 50 kg 60 kg 70 kg 80 kg

630 g 685 g 710 g 755 g 830 g 900 g

* Koera mass täiskasvanuna

SOOVITATAVAD PÄEVASED TOIDUKOGUSED KUTSIKATELE JA KASVUEAS KOERTELE

35 kg* 45 kg* 50 kg* 60 kg* 70 kg* 80 kg*

1 kuu 285 g 305 g 315 g 325 g 350 g 370 g

2 kuud 305 g 325 g 335 g 350 g 375 g 395 g

4 kuud 430 g 465 g 495 g 545 g 620 g 695 g

6 kuud 585 g 655 g 690 g 740 g 775 g 790 g

9 kuud 610 g 675 g 705 g 745 g 795 g 830 g

12 kuud 600 g 645 g 685 g 750 g 795 g 830 g

18 kuud  –  –  – 745 g 780 g 810 g

24 kuud  –  –  –  –  – 790 g

Metaboliseeruv energia (ME) 16,22 MJ/kg

Superpremium-täistoit suurt ja 
hiidtõugu kutsikatele, tiinetele 
ja imetavatele koertele

Suurt ja hiidtõugu kutsikate kiire kasv seab kvaliteetsele toidule 
väga kõrgeid nõudmisi. Kondroitiini, glükosamiini, MSMi, 
orgaanilise mangaani ja mineraalainete tasakaalustatud 
kombinatsioon tagab igakülgse ja optimaalse toitumise 
ning liikumisaparaadi arengu. Valkude ja energia tasakaal 
tänu kvaliteetsele kanalihale, kodulinnu rasvale ja 
kookosõlile tagab lihasmassi normaalse kasvu ja aitab vältida 
arenguhäireid.

370 g dehüdreeritud kanalihale 1 kilos toidus vastab 
1 400 g värskele lihale. 

Koostis: dehüdreeritud kanaliha (37%), riis, mais, kodulinnurasv, 
hernes, linnumaksa hüdrolüsaat, rebashein, tatar, õunad,  
linaseemned, kalarasv, kookospähkliõli, piimohaka seemned, 
chia seemned, MOS (mannanoligosahhariidid), FOS 
(fruktooligosahhariidid), beetaglükaanid, rohelise tee ekstrakt, 
kurkumiekstrakt, glükosamiin, MSM (metüülsulfonüülmetaan), 
kondroitiinsulfaat, rosmariiniekstrakt, lisaained (vitamiinid, 
mikroelemendid, aminohapped).
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VALK 29 %
RASV 16 %

15 kg 2 kg

80 % loomseid
valke

SOOVITATAVAD PÄEVASED TOIDUKOGUSED

1 kg 5 kg 10 kg 15 kg 25 kg 35 kg

45 g 90 g 165 g 205 g 290 g 380 g

Metaboliseeruv energia (ME) 16,34 MJ/kg

Superpremium-täistoit väikest ja keskmise 
suurusega tõugu täiskasvanud koertele

Suur kvaliteetse kanaliha sisaldus ning kvaliteetne 
kodulinnu rasv ja kookosõli tagavad väikest ja keskmise 
suurusega tõugu koerte suurepärase vormi. Seedeelundite 
õige talitluse eest hoolitseb lina- ja tšiiaseemnete, MOSi 
ja FOSi tasakaalustatud kombinatsioon. Tatar, rebashein ja 
piimohaka seemned aitavad säilitada kardiovaskulaarse 
süsteemi ja maksa head seisundit. Oluline on ka see, et toit 
hoiab tänu lisatud beetaglükaanidele immuunsüsteemi 
tugeva ja hästi toimivana. Kõik see kajastub teie koera 
suurepärases vormis ja tervises.

340 g dehüdreeritud kanalihale 1 kilos toidus vastab 
1 300 g värskele lihale. 

Koostis: dehüdreeritud kanaliha (34%), riis, mais, kodulinnurasv, 
hernes, linnumaksa hüdrolüsaat, rebashein, tatar, õunad, 
linaseemned, kalarasv, kookospähkliõli, piimohaka seemned, 
chia seemned, MOS (mannanoligosahhariidid), FOS 
(fruktooligosahhariidid), beetaglükaanid, rohelise tee ekstrakt, 
kurkumiekstrakt, glükosamiin, MSM (metüülsulfonüülmetaan), 
kondroitiinsulfaat, rosmariiniekstrakt, lisaained (vitamiinid, 
mikroelemendid, aminohapped).
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VALK 27 %
RASV 14 %

15 kg 2 kg

SOOVITATAVAD PÄEVASED TOIDUKOGUSED 

35 kg 45 kg 50 kg 60 kg 70 kg 80 kg

415 g 485 g 540 g 630 g 680 g 720 g

Metaboliseeruv energia (ME) 15,84 MJ/kg

78 % loomseid
valke

Superpremium-täistoit suurt ja 
hiidtõugu täiskasvanud koertele

Suurt ja hiidtõugu koerad kannatavad sageli liikumisaparaadi 
probleemide käes, kas suure kehakaalu või geneetiliste 
põhjuste tõttu. Makroelementide ja kondroprotektiivsete 
ainete (kondroitiini, glükosamiini, MSMi ja orgaanilise 
mangaani) tasakaalustatud sisaldus soodustab liigeste õiget 
toitmist ja aitab säilitada nende head seisundit. Seedimist 
aitab toetada ja optimeerida tšiiaseemnete, piimaohaka ja 
linaseemnete tasakaalustatud segu koos MOSi ja FOSiga. 
Iidne tatar ja rebashein mõjuvad soodsalt kardiovaskulaarsele 
süsteemile ja maksa seisundile.

300 g dehüdreeritud kanalihale 1 kilos toidus vastab 
1 200 g värskele lihale.

Koostis: dehüdreeritud kanaliha (30%), riis, mais, kodulinnurasv, 
hernes, linnumaksa hüdrolüsaat, rebashein, tatar, õunad, 
linaseemned, kalarasv, kookospähkliõli, piimohaka seemned, 
chia seemned, MOS (mannanoligosahhariidid), FOS 
(fruktooligosahhariidid), beetaglükaanid, rohelise tee ekstrakt, 
kurkumiekstrakt, glükosamiin, MSM (metüülsulfonüülmetaan), 
kondroitiinsulfaat, rosmariiniekstrakt, lisaained (vitamiinid, 
mikroelemendid, aminohapped).
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Metaboliseeruv energia (ME) 16,20 MJ/kg

Lamb & Rice 27/15

Superpremium-täistoit igat tõugu täiskasvanud 
koertele, tõust olenemata

Toidu koostis, mis põhineb vaid tallelihal ja hüdrolüüsitud tallevalk, 
on sobiv valik allergilistele ja tundlikele koertele. Krõbinad on 
hüpoallergeenilised ja monovalgulised – sisaldavad ainult ühest 
allikast, tallelihast, pärit loomset valku. Tänu sellele on allergilise 
reaktsiooni tekkimise risk oluliselt väiksem võrreldes toitudega, 
mille koostises leidub erinevaid loomseid valke. Koostisosade hulgas 
ei leidu nisu, seetõttu sobib antud toit ka koertele, kes on tundlikud 
nisugluteenile. Sahhariidide allikana on kasutatud riisi ja maisi, 
ülikergesti seeduvaid tooraineid, mis ei koorma seedeelundeid. 
Kurkumi- ja rosmariiniekstraktid lisavad toidule looduslikke 
antioksüdante, mis leevendavad negatiivseid keskkonnamõjusid 
koera organismile. See toit on hea valik tundliku seedimisega koertele, 
kes kannatavad kõhulahtisuse, nahaprobleemide ja toiduallergiate all.

1 kg toidus on kasutatud lambast pärit toorainet, 
mis vastab 1 000 g värskele lihale.
Koostis: dehüdreeritud talleliha (23%), riis (22%), mais, talleproteiin (9%), 
kodulinnurasv, hernes, kartulivalk, amarant, tatar, linaseemned, 
õun, kookosõli, maarjaohaka seemned, chia seemned, MOS 
(mannanoligosahhariidid), FOS (fruktooligosahhariidid), beetaglükaanid, 
rohelise tee ekstrakt, glükosamiin, MSM (metüülsulfonüülmetaan), 
kondroitiinsulfaat, kurkumiekstrakt, rosmariiniekstrakt, lisaained (vitamiinid, 
mikroelemendid, aminohapped).

Sobib järgnevate probleemide korral: 
- kõhulahtisus
- tundlik seedimine
- nahaprobleemid
- toiduallergia

HÜPOALLERGEENILINE

VALK 27 %
RASV 15 %

SOOVITATAVAD PÄEVASED TOIDUKOGUSED 

1 kg 5 kg 10 kg 15 kg 25 kg 35 kg 45 kg 50 kg 60 kg 70 kg

45 g 85 g 160 g 195 g 280 g 365 g 450 g 500 g 585 g 630 g

12 kg 2 kg

65 % loomseid
valke



Tähtsus 
Ainete ja vita- 

miinide sisaldus
Mikroelemendid

Puppy
Puppy Large 

Breed
Adult

Adult Large 
Breed

Lamb & Rice

Kasv, liikumine,
piima teke

Valgud % 33 31 29 27 27

Tihe ilus karvastik
terve nahk

Rasvad % 17 15 16 14 15

Seedetrakt Kiudained % 2,2 2,1 2,1 2,2 2,5

Luude mineraliseerumine, 
ainevahetusprotsessid

Anorgaanilised 
ained

% 6,6 6,7 7 7,5 6,3

Luud, hambad, veri, 
närvid

Kaltsium % 1,6 1,5 1,6 1,6 1,7

Luud, hambad,  
liikumine

Fosfor % 1 1 1,1 1,1 1,1

Kasv, lihas-
massi tekke

Lüsiin g/kg 17,5 16,5 15,5 15 15,5

Kasv, karvastiku  
kvaliteet

Metioniin g/kg 7,5 7 6,5 6 6,5

Kasv, viljakus,  
immuunsus

A-vitamiin RÜ/kg 20 000 20 000 15 000 15 000 15 000

Mineraalainete  
sisaldus

D3-vitamiin RÜ/kg 2 000 2 000 1 500 1 500 1 500

Liikumine, viljakus E-vitamiin mg/kg 500 500 450 450 450

Energiavahetus B1-vitamiin mg/kg 13,4 13,4 10 10 10

Kasv, seedimine B2-vitamiin mg/kg 20,1 20,1 15 15 15

Kasv, närvid B6-vitamiin mg/kg 20,1 20,1 15 15 15

Vereloome, kasv,
ainevahetus

B12-vitamiin mg/kg 0,13 0,13 0,1 0,1 0,25

Immuunsus,  
vereloome

Foolhape mg/kg 4 4 3 3 3

Ainevahetus, pigmen-
tatsioon, immuunsus

Kaltsium-
pantotenaat

mg/kg 27 27 20 20 20

Energiavahetus,
seedimine, nahk

Niatsiin mg/kg 80 80 60 60 70

Terve läikiv karv Biotiin mg/kg 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5

Rasvade ainevahetus
närvid

Koliinkloriid mg/kg 600 600 600 600 600

Vereloome,  
hingamine

Raud mg/kg 120 115 95 100 75

Ainevahetus, terve
karvastik vorm

Tsink mg/kg 190 190 190 190 190

Ainevahetus,
pigmentatsioon, luud

Mangaan mg/kg 50 50 40 50 40

Vereloome, karv Vask mg/kg 24 24 24 24 22

Kilpnääre Jood mg/kg 3 3 3,1 3,1 1,2

Lihased, liikumine Seleen mg/kg 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4



ESITLEME teised Eminent  
tootesarjad

Tootja:
Tekro, spol. s r. o., Višňová 484/2, 140 00 Praha 4

tel.: +420 241 022 135 / 136 / 202, faks: +420 241 022 222
e-mail: export@tekro.cz, www.krmivo-eminent.cz

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


