Tietoja yrityksestä
Tukuma Piens on perustettu vuonna 1913, ja se on yksi Latvian ja Baltian maiden suurimmista tuoreiden
maitotuotteiden tuottajista. Yritys tunnetaan paremmin brändin nimellä – Baltais.
Joka päivä noin 220 tonnia maitoa kulkee Latvian tuottajilta Tukuma Piensiin. Yritys on erikoistunut
tuoretuotteiden tuotantoon, ja sen valikoimaan kuuluu noin 250 nimikettä. Tuoteryhmiä ovat jogurtti,
jogurttijuomat, maito, kefiiri, voi, smetana, rahka ja rahkavälipalat, valkoinen juusto ja kermajuusto.
Tukuma Piens on kehittänyt vuosien aikana useita alibrändejä: skyr, kermajogurtti, kreikkalainen jogurtti
ja lisäksi useita muita. Niillä kaikilla on omat piirteensä. EKO on luomutuotteiden brändi. Protein-tuotteet ovat
ammattimaisia tuotteita, joissa on korkea proteiinisisältö. Ne ovat suosittuja aktiivisten ihmisten keskuudessa.
Kermajogurtit ovat laktoositon premium-luokan jälkiruoka.
EKO – korkealaatuisia ekologisia maitotuotteita, jotka
on valmistettu Latvian luomutiloilta peräisin olevista
hedelmistä, marjoista ja maidosta. Ilman keinotekoisia
väriaineita, aromeita ja säilöntäaineita. EKO sisältää
seuraavia tuotteita: jogurtteja, juotavia jogurtteja, rahkaa,
rahkavälipaloja, smetanaa, kefiiriä ja maitoa. EKOtuotteiden resepti on yksinkertainen, jotta ne maistuvat
mahdollisimman luonnollisilta.
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KREIKKALAINEN JOGURTTI – laaja
tuotevalikoima: kreikkalainen jogurtti,
kreikkalainen
juotava
jogurtti,
vaahdotettu kreikkalainen jogurtti on
tehty erityisellä valmistusmenetelmällä,
jonka ansiosta siinä on erittäin korkea
proteiinisisältö ja muita jogurtteja
pienempi
hiilihydraattimäärä.
Se
takaa
paksumman
koostumuksen
luonnollisesti ilman sakeuttamisaineita,
stabilointiaineita ja E-lisäaineita.
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per laatikko

6 kappaletta

EAN koodi

KREIKKALAINEN JOGURTTI SUPERAAMIAINEN. Runsaasti proteiinia, runsaasti
kuitua, runsaasti energiaa koko päiväksi! Baltais SUPERAAMIAINEN on
monipuolinen tuote, jossa on paljon ravintoaineita. Tuote on kehitetty
kreikkalaisen jogurtin pohjalta, ja se sisältää 10 grammaa proteiinia annosta
kohti. Sisällöstä 5 %:a on kauraa, minkä ansiosta tuote on runsaskuituinen. Paksu
ja kermainen, kauraa sisältävä tuote sopii erinomaisesti päivän ensimmäiseksi
energianlähteeksi. Voit valita kolmesta erilaisesta SUPERAAMIAINEN -reseptistä
ja aloittaa päiväsi tuottavasti: tuotteet sisältävät omenaa ja kanelia, kuivattua
aprikoosia tai mansikkaa. Valmistettu Latviassa.
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PROTEIINITUOTTEIDEN valikoimaan kuuluvat runsasproteiiniset jogurttijuomat
ja jogurtit.Ne valmistetaan erityisellä teknologialla, tiivistämällä ja lisäämällä
vain maitopohjaista proteiinia. Tuotteet ovat rasvattomia ja laktoosittomia.
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