
Laikam ejot, piena vērtība cilvēka acīs nav kritusies. Tieši pretēji! Latvijā 
piena patēriņš ir ievērojami augstāks nekā jebkur citur pasaulē. Piens Latvijas 
iedzīvotājiem joprojām asociējas ar dabisku un veselīgu spēka avotu no laukiem, 
kas sniedz dienas pozitīvās enerģijas devu. Cilvēks uz savas ādas jau gadiem izjutis 
piena labo ietekmi – piens stiprina veselību un vairo skaistumu, tieši tādēļ ražotāju 
izdoma nav apstājusies pie viena piena produkta, un ik pa laikam tiek radīti arvien 
vērtīgāki un uzturvielām bagātāki piena produkti.

Pateicoties modernās apstrādes tehnoloģijām, mūsdienās ir iespējama piena 
produktu sastāva papildināšana ar baktērijām, vitamīniem, tādējādi piedāvājot 
patērētājam plašāku piena produktu izvēli, kā arī plašāku garšas un iepakojumu 
sortimentu. Patērētājs pats var veidot savus ēšanas paradumus un tradīcijas, 
pielāgojot piena produktus tieši savām vēlmēm un vajadzībām.

Ar šī kataloga palīdzību vēlamies Jūs tuvāk iepazīstināt ar akciju sabiedrības 
Tukuma Piens produktiem – Baltais, Baltais EKO,  Exporta, Balance, Imunella, 
Bifido, Oga, Tukuma, Grieķu jogurts un SKYR.

Jau vairākus gadus Baltais ir viens no Latvijas populārākajiem zīmoliem, kuru 
patērētāji paguvuši iecienīt, kļūstot par lojāliem a/s Tukuma Piens klientiem. 
Baltais ir kļuvis par augstvērtīgu produktu – kategorijas etalonu, kura iegūšanā 
apvienotas vadošo piena rūpniecības speciālistu zināšanas.

Laikā, kad tirgus ir piesātināts ar vairākiem spēcīgiem vietējās un ārzemju izcelsmes 
ražojumiem, ir vairāki nopietni argumenti, kādēļ tirgotāji savos plauktos izvēlas 
likt tieši Baltais produkciju:

� Plaši atpazīstams un uzticams zīmols.
� Vietējais ražotājs.
� Ražotāju meistarība, kas dibināta tradīcijās.
� Augstāka kvalitāte un pieejamāka cena.
� Ērti, parocīgi, saprotami iepakojumi.
� Nodrošināta svaigu preču piegāde visā Latvijā.
� Apbalvojumi vietējos un starptautiskos konkursos.
� Intensīvs reklāmas atbalsts.

Patērētāji Baltais produkciju ir iecienījuši neatkarīgi no vecuma un sociālā slāņa. 
Tie ir cilvēki, kas rūpējas par savu un savas ģimenes labklājību, uztverot Baltais 
produktus kā neatņemamu un veselīgu pilnvērtīga uztura sastāvdaļu.

Mēs parūpēsimies, lai Baltais produkti kļūtu Jums vēl pieejamāki!

   Tukuma Piens
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Piens
Piens ir dabas dota vērtība. Jau kopš seniem laikiem cilvēki zina, ka piens stiprina veselību un vairo skaistumu. 

Piens, 2 %, 1 l
EAN: 4750072015117
Milk / Молоко

Kefīrs
Kefīrs ir skābpiena dzēriens, kuru raudzē ar „kefīra sēnīšu” palīdzību. Kefīrs stiprina imunitāti un palīdz pārvarēt 
hronisku nogurumu.

Piens, 2%, 1 l
EAN: 4750072010112
PIens, 2%, 0,5 l
EAN: 4750072010167
Milk / Молоко

Kefīrs, 2%, 1 kg
EAN: 4750072020227 
Kefīrs,2%, 0,5 kg
EAN: 4750072020296
Kefir / Кефир

Kefīrs, 2%, 1 kg
EAN: 4750072012703 
Kefīrs,2%, 0,5 kg
EAN: 4750072012710
Kefir / Кефир

EKO kefīrs, 2%, 1 kg
EAN: 4750072011010
Kefir
Кефир

Piens, 2%, 1 l
EAN: 4750072015094
Milk / Молоко

EKO piens, 2%, 1 l
EAN: 4750072011973
Milk / Молоко

Piens, 2,5%, 2 l
EAN: 4750072012642 
Piens, 2,5%, 1 l
EAN: 4750072012635  
Piens, 2,5%, 0,5 l
EAN: 4750072012628     
Milk / Молоко
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Paniņas, 0,5%, 1 kg
EAN: 4750072141434
Buttermilk / Пахта

Paniņas
Paniņas ir diētisks dzēriens, kas labvēlīgi ietekmē gremošanas sistēmu, kā arī satur zemu tauku saturu.

Paniņas, 0,5%, 0,9 kg
EAN: 4750072141410
Buttermilk / Пахта

Saldais krējums
Viegli putojošs, ideāli piemērots lietošanai desertos, mērcēs un kafijas pagatavošanai.

Saldais krējums, 35%, 500 ml
EAN: 4750072030301
Cream / Сливки

Saldais krējums, 35%, 200 g
EAN: 4750072030349
Cream / Сливки

Saldais krējums, 35%, 200 ml
EAN: 4750072030325
Cream / Сливки

Kefīrs, 3,8% -4,3%, 1 kg
EAN: 4750072025123
Kefir
Кефир

Kefīrs, 2%, 1 kg
EAN: 4750072020210
Kefir
Кефир

Salātu kefīrs, 4,3%, 1 kg
EAN: 4750072021422
Kefir for salad 
Кефирная заправка для салата
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Skābais krējums
Skābais krējums ir uzturvielām bagāts skābpiena produkts ar lielu enerģētisko vērtību.

Skābais krējums, 25%, 360 g
EAN: 4750072043196
Skābais krējums, 25%, 200 g
EAN: 4750072043608
Sour cream
Сметана

Skābais krējums, 12%, 400 g
EAN: 4750072410288
Sour cream
Сметана

Skābais krējums, 
20%, 400 g
EAN: 4750072043073
Sour cream
Сметана

Skābais krējums, 25%, 400 g
EAN: 4750072410295
Sour cream
Сметана

Skābais krējums, 12%, 360 g
EAN: 4750072533086
Sour cream
Сметана

Ekoloģiskais krējums, 
20%, 350 g
EAN: 4750072410813
Ecological sour cream
Экологическая сметана

Skābais krējums, 
20%, 300 g
EAN: 4750072112373
Sour cream
Сметана

Skābais krējums, 
12%, 300 g
EAN: 4750072112380
Sour cream
Сметана

Skābais krējums, 
25%, 300 g
EAN: 4750072112465
Sour cream
Сметана
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Skābie krēmi

SKābais krēms, 
20%, 400 g
EAN: 4750072041864
Sour cream product
Сметанное изделие

Skābais krēms, 
12%, 400 g
EAN: 4750072533185
Sour cream product
Сметанное изделие

Skābais krēms,               
20%, 500 g
EAN: 4750072040416
Sour cream product
Сметанное изделие

Tauku maisījumu pasta, 
77,5%, 200 g
EAN: 4750072151532
Milk and vegetable shortening mix
Смесь молочных и растительных жиров

Sviests / tauku maisījums
Jau senos laikos Latvijas meistaru gatavotais sviests ir ticis eksportēts uz tuvām un tālām zemēm. Tradicionālās receptes 
mūsdienās ir noslīpētas līdz ideālai kvalitātei, lai sniegtu izcilas garšas sajūtu.

Sviests, 82,5%, 175 g
EAN: 4750072131343
Butter
Сливочное масло

Sviests ar jūras sāli,  
82,5%, 175 g
EAN: 4750072136140
Butter with sea salt
Сливочное масло с морской солью

Sviests, 82,5%, 200 g
EAN: 4750072131367
Butter
Сливочное масло

Ekoloģiskais sviests, 
82,5%, 175 g
EAN: 4750072112304
Butter
Сливочное масло
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Biezpiens
Biezpiens, lai ari visiem labi pazīstams, ir ari viens no daudzveidīgākajiem piena produktiem. Uztura un minerālvielām 
bagāts, biezpiens ir ari veselīgas dietas neatņemama sastāvdaļa, tāpēc ieteicams cilvēkiem jebkura vecumā.

Biezpiens 9%, 
250 g (birstošs)
EAN: 4750072610763
Curd (bulk)
Творог (рассыпчатый)

Ekoloģiskais 
vājpiena biezpiens, 
0,5%, 250 g
EAN: 4750072710883
Ecological skimmed 
milk curd
Экологический 
обезжиренный творог

Vājpiena biezpiens, 
0,5%, 180 g
EAN: 4750072062265
Skimmed milk curd
Обезжиренный творог

Vājpiena biezpiens 
0,5%, 250 g
EAN: 4750072611302
Skimmed milk curd
Обезжиренный творог

Biezpiens 9%, 250 g
EAN: 4750072611319
Skimmed milk curd
Творог

Biezpiens, 9%, 180 g
EAN: 4750072070970
Curd
Творог

Vājpiena biezpiens, 
0,5%, 400 g
EAN: 475007262258
Skimmed milk curd
Обезжиренный творог

Biezpiens 9%, 200 g
EAN: 4750072612354
Skimmed milk curd
Творог

Vājpiena biezpiens, 
0,5%, 200 g
EAN: 4750072612347
Skimmed milk curd
Обезжиренный творог
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Graudainais biezpiens

Krēmsiers

Graudainais biezpiens 
bez piedvām, 
500 g
EAN: 4750072127179 
180 g
EAN: 4750072111994
Curd / Творог

Graudainais biezpiens 
ar avenēm, 
150 g
EAN: 4750072112182
Curd with raspberries
Творог с малиной

Krēmsiers, bez piedevām 
400 g
EAN: 4750072112441
Cream cheese without additives
Крем-сыр без добавок

Graudainais biezpiens 
ar persikiem, 
150 g
EAN: 4750072112199
Curd with peaches
Творог с персиками

Krēmsiers, bez piedevām 
150 g
EAN: 4750072112496
Cream cheese without additives
Крем-сыр без добавок

Biezpiens ar piedevām

Biezpiens ar redīsiem, 
9%, 180 g
EAN: 4750072710869
Curd with radish
Творог с редисом

Biezpiens ar gurķiem un dillēm, 
9%, 180 g
EAN: 4750072710876
Curd with cucumber and dill
Творог с огурцами и укропом

Biezpiens ar dillēm, 8,7%, 180 g
EAN: 4750072112328
Curd with dill
Творог с укропом
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Biezpiena sacepums ar vaniļu, 
7,3%, 250 g
EAN: 4750072090947
Curd pudding with vanilla
Творожная запеканка с ванилью

Biezpiena sacepums ar rozīnēm, 
5%, 250 g
EAN: 4750072090954
Curd pudding with raisins
Творожная запеканка с изюмом

Sacepums Baltais
No lieliska lauku piena izgatavots gardums ērtā 250 g folijas trauciņā ar plastmasas vāciņu. Termiski apstrādāts, nav 
pievienotas ne E vielas, ne konservanti. Ieteicams baudīt uzsildītu, bet ļoti garšīgs arī bez sildīšanas!

Saldais biezpiens
Nemainīgi klasiska vērtība ikvienam saldumu mīļotājam. Saldais biezpiens ir ne vien saldi sentimentāla piemiņa par 
aizgājušajiem laikiem, tas ir vienlaikus arī īsteni mūsdienīgs, tātad veselīgs un organismam izcili noderīgs produkts, kura 
sastāvs ir bagāts ar olbaltumvielām, kalciju.

Saldais biezpiens ar rozīnēm, 6,9%, 
180 g
EAN: 4750072510551
Sweet curd with raisins
Сладкий творог с изюмом

Saldais biezpiens 
”Citroniņš”, 
7,4%, 100 g
EAN: 4750072511930
Sweet curd ”Citroniņš”
Сладкий творог «Citroniņš»

Saldais biezpiens ”Gotiņa”,  
8,2%, 100 g
EAN: 4750072512128
Sweet curd ”Gotiņa”
Сладкий творог «Gotiņa»

Saldais biezpiens ”Banāniņš”,  
7,4%, 100 g
EAN: 4750072512135
Sweet curd ”Banāniņš”
Сладкий творог «Banāniņš»

Saldais biezpiens, vaniļas, 7,4%, 
180 g
EAN: 4750072510544
100 g
EAN: 4750072511923
Sweet curd with vanilla
Сладкий творог, ванильный
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Saldais Biezpiens

Biezpiena krēmi
Biezpiens – visiem labi pazīstams, ir viens no daudzveidīgākajiem piena produktiem. Uztura un minerālvielām bagāts, 
biezpiens ir arī veselīgas diētas neatņemama sastāvdaļa. Izceļot biezpiena universālo dabu, BALTAIS biezpiena līnija 
piedāvā vairākus, gardus produktus.

Biezpiena krēms ar persiku džemu, 
7,1%, 160 g
EAN: 4750072410936
Curd cream with peach jam
Творожный крем с персиковым джемом

Biezpiena krēms ar zemeņu džemu, 
7,1%, 160 g
EAN: 4750072410929
Curd cream with strawberry jam
Творожный крем с клубничным джемом

Biezpiena krēms ar meža ogām, 
5%, 150 g
EAN: 4750072410837
Curd cream with forest berries
Творожный крем с лесными ягодами

Biezpiena krēms ar mango un persikiem, 
5%, 150 g
EAN: 4750072410844
Curd cream with mango and peach
Творожный крем с манго и персиками

Saldā biezpiena masa ar rozīnēm, 
200 g
EAN: 4750072066089
Sweet curd paste with raisins
Сладкая творожная масса с изюмом

Saldā biezpiena masa ar zemenēm, 
200 g
EAN: 4750072066164
Sweet curd paste with strawberries
Сладкая творожная масса с клубникой
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Biezpiena sieriņi
Pirmajā vietā – garša! Baudiet īpaši garšīgos Baltais biezpiena sieriņus, kad vēlaties sevi palutināt. Jūs viegli atpazīsiet tos 
pēc skaistā iepakojuma dizaina, kāda nav nevienam citam sieriņam. Baltais biezpiena sieriņi vienmēr sagādās jums īstus 
garšas svētkus!

BIezpiena sieriņš 
“Skudru pūznis”, 38 g
EAN: 4750072510940
“Funnel cake” curd snack
Творожный сырок «Муравейник»

Biezpiena sieriņš. 
Vaniļas. 38 g
EAN: 4750072546611
Curd snack with vanilla flavor
Творожный сырок с 
ванильным вкусом

Biezpiena sieriņš. 
Siera kūka. 38 g
EAN: 4750072512142
Curd snack with 
cheesecake flavor
Творожный сырок 
«Сырное пирожное»

Biezpiena sieriņš  
“Kartupelis”, 38 g
EAN: 4750072510643
“Rum ball” curd snack
Творожный сырок «Картошка»

Biezpiena sieriņš ar lazdu riekstiem, 
tumšās šokolādes glazūrā, 40 g
EAN: 4750072510650
Сurd snack with hazelnut and dark chocolate glaze
Творожный сырок с лесными орехами 
в глазури из темного шоколада

Biezpiena sieriņš ar lazdu riekstiem, 
piena šokolādes glazūrā, 40 g
EAN: 4750072510667
Curd snack with hazelnut and milk chocolate glaze
Творожный сырок с лесными орехами в 
глазури из молочного шоколада

Biezpiena sieriņš 
“Medus kūka”, 38 g
EAN: 4750072511138
“Honey cake” curd snack
Творожный сырок «Медовый торт»

Ekoloģiskais biezpiena 
sieriņš. Vaniļas. 38 g
EAN: 4750072511176
Eco curd snack with vanilla flavor
Творожный сырок с 
ванильным вкусом Эко

Ekoloģiskais biezpiena 
sieriņš. Šokolādes. 38 g
EAN: 4750072511183
Eco curd snack with chocolate flavor
Творожный сырок со вкусом 
шоколада Эко

Biezpiena sieriņš 
“Pahlava”, 38 g
EAN: 4750072511947
Curd snack “Pahlava”
Творожный сырок «Пахлава»

Glazēti sieriņa deserti
Sieriņi ar raksturu: nedaudz atšķirīga biezpiena masa, īpaši draudzīga cena un dažādu garšu izvēle: vaniļas, zemeņu, 
aveņu, ķiršu un kakao.

Glazēts sieriņa deserts ar aveņu garšu, 35 g
EAN: 4779024791732
Glazed curd snack with raspberry flavor
Глазированный творожный десерт с малиновым вкусом

Glazēts sieriņa deserts ar ķiršu garšu, 35 g
EAN: 4779024791725
Glazed curd snack with cherry flavor
Глазированный творожный десерт с вишневым вкусом
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Jogurts Oga
Augstas kvalitātes jogurtā ir daudz vērtīgu uzturvielu un organismam labvēlīgo baktēriju. Tik vērtīgs produkts ir arī 
jogurts Oga, kurš ir iecienīts ar savu oriģinālo iepakojumu – 2007. gadā Ogas iepakojuma dizains tika apbalvots kā viens 
no labākajiem pasaulē.

Jogurts ar zemeņu garšu, 900 g
EAN: 4750072413715
Yogurt with strawberry flavor
Йогурт с клубничным вкусом

Jogurts ar persiku garšu, 900 g
EAN: 4750072413722
Yogurt with peach flavor
Йогуртс персиковым вкусом

Jogurts, melleņu, 1 kg
EAN: 4750072415832
Yogurt, bilberries
Йогурт, черничный

Jogurts, zemeņu, 1 kg
EAN: 4750072415351
Yogurt, strawberries
Йогурт, клубничный

Jogurts, persiku, 1 kg
EAN: 4750072415368
Yogurt, peaches
Йогурт, персиковый

Jogurts, ķiršu, 1 kg
EAN: 4750072415375
Yogurt, cherries
Йогурт, вишневый

Jogurts, aveņu, 1 kg
EAN: 4750072415498
Yogurt, raspberries
Йогурт, малиновый
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Dzeramais jogurts 
ar žāvētu plūmju 
gabaliņiem, 1 kg
EAN: 4750072413562
Drinking yogurt with 
dried plum pieces
Питьевой йогурт с 
кусочками чернослива

Dzeramais jogurts 
ar mango un persiku 
gabaliņiem, 1 kg
EAN: 475007212659
Drinking yogurt with mango 
and peach pieces
Питьевой йогурт с кусочками 
манго и персика

Dzeramais jogurts 
ar zemenēm un 
banāniem, 1 kg
EAN: 4750072413784
Drinking yogurt with 
strawberry and banana
Питьевой йогурт с 
клубникoй и бананами

Jogurta dzēriens, 
zemeņu, 1 kg
EAN: 4750072415573
Yogurt drink, strawberries
Йогуртовый напиток, 
клубничный

Dzeramie jogurti
Ar veselīgajām baktērijām bagātināti piena produkti bija pazīstami jau tālā senatnē. Baltais dzeramie jogurti ir ikdienā ērti 
lietojami, ar patīkami maigu konsistenci un izsmalcinātu garšu.

Jogurts ar zemeņu garšu, 1 kg
EAN: 4750072415382
Yogurt with strawberry flavor
Йогурт с клубничным вкусом

Jogurts ar persiku garšu, 1 kg
EAN: 4750072415399
Yogurt with peach flavor
Йогурт с персиковым вкусом

Jogurts ar meža ogu garšu, 1 kg
EAN: 4750072412121
Yogurt with forest berry flavour
Йогурт со вкусом лесных ягод

Jogurts ar meža ogu garšu, 
900 g
EAN: 4750072416709
Yogurt with wild berry flavor
Йогурт со вкусом лесных ягод

Jogurts ar zemeņu garšu, 
900 g
EAN: 4750072416686
Yogurt with strawberry flavor
Йогурт с клубничным вкусом

Jogurts ar persiku garšu, 
900 g
EAN: 4750072416693
Yogurt with peach flavor
Йогурт с персиковым вкусом
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Jogurta dzērieni
Jogurta dzērienam Balance ir pievienotas 3 veidu probiotiskās baktērijas, kuru labvēlīgā ietekme ir zinātniski pierādīta. 

Jogurta dzēriens, dzērveņu, 
100 g
EAN: 4750072412770
Cranberry yogurt drink
Йогуртовый напиток, клюквенный

Jogurta dzēriens, multiaugļu, 
100 g
EAN: 4750072412923
Multifruit yogurt drink
Йогуртовый напиток, мультифруктовый

Jogurta dzēriens, zemeņu, 
100 g
EAN: 4750072412893
Strawberry yogurt drink
Йогуртовый напиток, клубничный

Jogurta kokteilis, 
apelsīnu un 
greipfrūtu, 250 g
EAN: 4750072411117
Orange-grapefruit yogurt cocktail
Йогуртовый коктейль, 
апельсиново-грейпфрутовый

Jogurta kokteilis, 
plūmju,
250 g
EAN: 4750072411100
Plum yogurt cocktail
Йогуртовый коктейль, сливовый

Ekoloģiskais dzeramais jogurts 
ar mellenēm, 3,2%-4,0%, 500 g
EAN: 4750072410677
Ecological bilberry drinking yogurt
Экологический питьевой 
йогурт с черникой

Ekoloģiskais dzeramais 
jogurts ar mellenēm, 290g
EAN: 4750072411230
Ecological bilberry drinking yogurt
Экологический питьевой йогурт с черникой

Ekologiskais dzeramais jogurts 
ar meža zemenēm, 290g
EAN: 4750072411223
Ecological forest strawberry drinking yogurt
Экологический питьевой йогурт 
с лесной земляникой

Jogurta kokteilis,  
vīnogu,
250 g
EAN: 4750072012666
Grape yogurt cocktail
Йогуртовый коктейль, 
виноградный

Jogurta kokteilis, 
ābolu,
250 g
EAN: 4750072412428
Apple yogurt cocktail 
Йогуртовый коктейль, 
яблочный
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Piens ar garšām
Piens baltais ar garšu nav tikai našķis, tā ir lieliska alternatīva klasiskajam pienam. Tā sastāvā ir tikai 5% cukura, un 330 
ml dzēriena satur 45% no cilvēkam dienā ieteicamās kalcija devas.

Proteīna jogurta dzēriens

Jogurta smūtiji  
Jogurta smūtijs jeb jogurts ar sablenderētu augļu un ogu gabaliņiem. Dzērienā izmantots augstākā labuma latvijas piens, 
un tā sastāvā ir 11% svaigi augļi un ogas.

Piens, banānu, 
330 ml
EAN: 4750072412727
Banana milk
Молоко, банановое

Proteīna dzēriens ar ķiršiem, 
250 g
EAN: 4750072012772
Protein drink with cherries
Протеиновый напиток с вишней

Proteīna dzēriens, 
greipfrūtu-ingvera, 
250 g
EAN: 4750072412763
Grapefruit-ginger protein drink
Протеиновый напиток, 
грейпфрутово-имбирный

Proteīna dzēriens, vaniļas, 
250 g
EAN: 4750072412756
Natural protein drink
Протеиновый напиток, натуральный

Jogurta smūtijs, 
bumbieru-banānu, ābolu 
290 g
EAN: 4750072412787
Pear-banana yogurt smoothie
Йогуртовый смузи, грушево-банановый

Jogurta smūtijs, 
melleņu-ābolu, banānu 
290 g
EAN: 4750072412794
Blueberry-apple yogurt smoothie
Йогуртовый смузи, чернично-яблочный

Jogurta smūtijs, 
zemeņu-mango-apelsīnu, 
290 g
EAN: 4750072412800
Strawberry-mango-orange 
yogurt smoothie
Йогуртовый смузи, 
клубнично-мангово-апельсиновый

Piens, šokolādes, 
330 ml
EAN: 4750072012734
Chocolate milk
Молоко, шоколадное

Piens, karameļu, 
330 ml
EAN: 4750072012741
Caramel milk
Молоко, карамельное
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Ekoloģiskais jogurts 
ar ķiršiem, 350 g
EAN: 4750072410530
Ecological cherry yogurt
Экологический йогурт с вишней

Ekoloģiskais jogurts 
bez piedevām, 350 g
EAN: 4750072410615
Ecological yogurt without additives
Экологический йогурт без добавок

Ekoloģiskais jogurts 
ar mellenēm, 350 g
EAN: 4750072410066
Ecological bilberry  yogurt 
Экологический йогурт с черникой

Ekoloģiskais jogurts 
ar avenēm, 350 g
EAN: 4750072410059
Ecological raspberry yogurt
Экологический йогурт с малиной

Ekoloģiskais jogurts 
ar mellenēm, 150 g
EAN: 4750072411353
Ecological bilberry  yogurt
Экологический йогурт с черникой

Ekoloģiskais jogurts 
ar avenēm, 150 g
EAN: 4750072411360
Ecological raspberry  yogurt
Экологический йогурт с малиной

Ekoloģiskie jogurti
Baltais jogurtu klāsts ir bagātīgs. Spēj iepriecināt katru jogurta mīļotāju. 

Maizes un musli jogurti
Baltais ir radījis īpašus jogurtus, kuriem pievienota rupjmaize ar medu, žāvētām aprikozēm un plūmēm, lai piešķirtu jau 
tā lieliskajam jogurtam vēl vairāk garšas. 

Maizes jogurts ar 
žāvētām aprikozēm,
380 
EAN: 4750072414903
Bread yogurt with dried apricots
Хлебный йогурт с курагой

Maizes jogurts 
ar medu, 380 g
EAN: 4750072414910
Bread yogurt with honey
Хлебный йогурт с медом

Jogurts ar musli, 
380 g
EAN: 4750072416518
Yogurt with musli
Йогурт с мюсли

Maizes jogurts ar 
žāvētām plūmēm,
380 g
EAN: 4750072414927
Bread yogurt with dried plums
Хлебный йогурт с черносливом
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Saldā krējuma jogurts ar graudiem, 400 g
EAN: 4750072410974
Cream yogurt with grains
Сливочный йогурт со злаками

Saldā krējuma jogurts ar zemenēm, 400 g
EAN: 4750072410967
Cream yogurt with strawberries
Сливочный йогурт с клубникой

Saldā krējuma jogurts ar melnajiem ķiršiem, 400g
EAN: 4750072411247
Cream yogurt with cherries
Сливочный йогурт с вишней

Bifido jogurti

Saldā krējuma jogurti
Baltais Saldā krējuma jogurts ir pilnvērtīgs deserts, kuram nav līdzīgu. Saldais krējums sniedz biezu, krēmīgu struktūru 
un akcentē izcilo garšu.

Saldā krējuma jogurts “Maizes zupa”, 400g
EAN: 4750072411339
Cream yogurt “Breas Soup”
Сливочный йогурт «Хлебный суп»

Jogurts ar persikiem, 
380 g
EAN: 4750072416761
Peach yogurt
Йогурт с персиками

Jogurts ar meža ogām,
380 g
EAN: 4750072416754
Forest berry yogurt
Йогурт с лесными ягодами
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Beztauku jogurts ar greipfrūtiem, 
200 g
EAN: 4750072410301
Fat-free grapefruit yogurt
Обезжиренный йогурт с грейпфрутом

Beztauku jogurts ar ananasiem un mango, 
200 g
EAN: 4750072410325
Fat-free pineapple and mango yogurt
Обезжиренный йогурт с ананасом и манго

Beztauku jogurts
Funkcionāls jogurts mūsdienīgai dzīvei. Ar diētiskajām šķiedrvielām – inulīnu – bagātinātais jogurts Esi formā! ir kā radīts 
vitālai ikdienai, enerģijai un spēkam. Pievienots piena produktiem, inulīns palīdz nodrošināt pareizu zarnu trakta darbību 
un uzlabo vielmaiņu. Inulīns piešķir jogurtam īpaši krēmīgu konsistenci un lielisku garšu.

Jogurti ar sēklām

Jogurts ar dzērvenēm un kviešu klijām, 
200 g
EAN: 4750072411919
Yogurt with cranberries, wheat bran
Йогурт с клюквой и пшеничными отрубями

Jogurts ar avenēm un linsēklām, 
200 g
EAN: 4750072411902
Yogurt with raspberries and linseeds
Йогурт с малиной и семенами льна

Baltais Islandes jogurts SKYR
Skyr jogurts ir unikāls piena produkts no Islandes. To no citiem jogurtiem var atšķirt ar biezo, krēmīgo tekstūru un bagātīgi 
piesātināto garšu. Lai gan izgatavots no vājpiena ar ļoti zemu tauku saturu, tā sastāvā ir bagātīgs daudzums olbaltumvielu, 
turklāt tas ir beztauku. Šobrīd pieejams Skyr ar rabarberiem un kivi, ar saulespuķu un ķirbju sēklām, kā arī bezpiedevu 
Skyr jogurts.

SKYR Islandes beztauku jogurts, 
400 g
EAN: 4750072412244
Fat-free SKYR yogurt
Обезжиренный йогурт SKYR

SKYR Islandes jogurts, 
ar rabarberiem un kivi, 160 g
EAN: 4750072412237
SKYR Icelandic yogurt with 
rhubarb and kiwi
Исландский йогурт SKYR 
с ревенем и киви

SKYR Islandes jogurts, 
ar saldajiem ķiršiem, 160 g
EAN: 4750072412480
SKYR Icelandic yogurt with sweet cherries
Исландский йогурт SKYR с черешней
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Baltais Grieķu jogurts
Īpašs pārsteigums veselīgu saldumu cienītājiem ir Baltais Grieķu jogurts ar melleņu džemu vai medus garšu. Ēdiet to ar 
brokastu pārslām, augļiem, gatavojiet pildījumu tortēm vai ēdiet tieši no trauciņa. Viena lieta nu gan ir skaidra – sākot ar 
šodienu, BALTAIS Grieķu jogurts būs jūsu mīļākais saldēdiens.

Grieķu jogurts, 
olbaltumvielas 9%, 
400 g
EAN: 4750072410981
Greek yogurt, protein 9%
Греческий йогурт, 9 % белка

Grieķu jogurts ar vīģēm, 
olbaltumvielas 6,4%, 
160 g
EAN: 4750072412435
Greek yogurt with figs, protein 6,4%
Греческий йогурт с инжиром, 6,4 % белка

Grieķu jogurts, 
olbaltumvielas 9%, 
200 g
EAN: 4750072412473
Greek yogurt, protein 9%
Греческий йогурт, 9 % белка

Grieķu jogurts ar mellenēm, 
olbaltumvielas 6,4%, 
160 g
EAN: 4750072411001
Greek yogurt with bilberries, protein 6,4%
Греческий йогурт с черникой, 6,4 % белка

Grieķu jogurts ar persikiem, 
olbaltumvielas 6,4%, 
160 g
EAN: 4750072412572
Greek yogurt with peaches, protein 6,4%
Греческий йогурт с персиком, 6,4 % белка
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Tukuma piens piedāvā arī svara produktus HoReCa segmentā

Baltais produkcijas veidi Pieejamais tilpums Iepakojuma veids

Skābais krēms ,20% 5 kg Spainis
Skābais krējums, 20% 5 kg Spainis
Pilnpiena biezpiens, 9% 5 kg Spainis

Vājpiena biezpiens, 0,5% 5 kg Spainis
Maltais pilnpiena  biezpiens, 9% 5 kg Spainis
Maltais vājpiena biezpiens, 0,5% 5 kg Spainis
Saldā biezpiena masa ar rozīnēm 5 kg Spainis
Sviests, 82,5% 25 kg Kartona kaste
Jogurts (asorti) 10 kg Spainis
Maizes jogurts, svara 5 kg Spainis
Holandes/ Krievijas siers ~3,5-5 kg Plēve
Bifido (bezpiedevu) jogurts, svara 5 kg Spainis

Baltais EKO produkcijas veidi Pieejamais tilpums Iepakojuma veids

EKO Saldais krējums 35% 5 kg Spainis
EKO Skābais krējums 20% 5 kg Spainis
EKO jogurts (ar garšām) 2,8%-3,6% 5 kg Spainis
EKO jogurts bez piedevām 3,5%-4,5% 5 kg Spainis
EKO sviests 82,5% 25 kg Kartona kaste



Saldējumu var pasūtīt SIA Sanitex, tel. +371 67048557

Saldējumi
Krēmīgs un gards saldējums, kas izgatavots no īsta piena. Pašmāju augstākās kvalitātes piens savienojumā ar jaunākajām 
saldējuma ieguves tehnoloģijām rada patiešām lielisku un neatkārtojamu garšu. Pieejams vafelītē, uz kociņa vai lielajā 
ģimenes iepakojumā.

Saldējums,  
ar ceptu ābolu un sāļu karameļu pildījumu, 
1l
EAN: 4750072514344
Ice-cream with baked apple and salty caramel filling
Мороженое с печеным яблоком и 
соленой карамельной начинкой

Saldējums, karameļu, šokolādes glazūrā, 
110 ml
EAN: 4750072514313
Caramel ice-cream in chocolate coating
Карамельное мороженое в шоколадной глазури

Saldējums, zemesriekstu un sāļu karameļu pildījumu, 
125 ml
EAN: 4750072514320
Peanut ice-cream with salty caramel filling
Мороженое с начинкой из арахиса и соленой карамели

Saldējums,  
ar vaniļas un šokolādes gabaliņiem, 
1l
EAN: 4750072514351
Ice-cream with vanilla and chocolate crisps
Ванильное мороженое с кусочками шоколада

Saldējums, vaniļas, šokolādes glazūrā, 
110 ml
EAN: 4750072514306
Vanilla ice-cream in chocolate coating
Ванильное мороженое в шоколадной глазури

Saldējums, vaniļas ar šokolādes gabaliņiem, 
125 ml
EAN: 4750072514337
Vanilla ice-cream with chocolate crisps
Ванильное мороженое с кусочками шоколада


