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Üle 70 aasta toidutootmise kogemust

Asutatud 1946 riigiettevõttena

Eestimaine kapital - tänane omanik Hr. Veljo Ipits (100%)

Põhitoodang - valmistoit (supid, lastetoit, hoidised, moosid, kastmed jms.)

Aastane tootmismaht ca 8000 tonni

Töötajaid täna 170

Kvaliteedisertifikaadid ja põhimõtted:

IFS Food rahvusvaheline toiduohutuse juhtimise sertifikaat (tase A), okt. 2016

MAHE registreeritud mahetootja / toiduainete käitleja



Tooraine, mis kasvab 100 km raadiuses



Eesti toidu asjatundja 

Klaaspurgis toit alates 1951Esimene toode, mis tänaseni edukasLastetoidu tootmine alates 1966



TÄNASE DOYPACKILIINI LAIEM KASUTUSELEVÕTT

• PÕNN lastetoidu ekspordi arendamine

• Uutesse „spetsiaaltoidu“ kategooriatesse sisenemine

•

Salvest tootestrateegia

TARBIJAVÄÄRTUSE 
MAKSIMEERIMINE

Iga meie uus toode peab mingil moel maailma paremaks 
muutma:

- toode täiesti uue tarbijavajaduse rahuldamiseks;

- senistest turul olevatest toodetest oluliselt parem sisu;

- senistest turul olevatest toodetest oluliselt parem pakend.



Salvest toorained ning suhkur & sool



Salvest toorained ning suhkur & sool

100g toiteväärtused:
Suhkur 5,1 g 
Na 19 mg 

100g toiteväärtused:
Suhkur 3,4 g 
Na 2,5 mg 

100g toiteväärtused:
Suhkur 7,9 g 
Na 1,0 mg 

100g toiteväärtused:
Suhkur 17 g 
Na 0,4 mg 

100g toiteväärtused:
Suhkur 6,8 g 
Na 40 mg 



Toodete reformuleerimine = pidev protsess

 2010 - 2011: soolade ja rasvade vähendamine 

suppides/valmistoitudes ning naatrium-glutamaadi väljavõtmine

 2013 – 2014: Meie Mari mooside reformuleerimine

 2015: Põnn lastetoodete sarjast lisatud suhkru, lisa-ainete ja soola 

välja võtmine

 2017: Pastakastmed suhkrusisalduse vähendamine (12 - 30%)

 2018: Mahlakas mehude suhkrusisalduse vähendamine (20-33%)

 2018: Uus vähendatud soola ja suhkru sisaldusega ketšup 



Salvest Smushie - tegusate päevade supertoit!



Salvest Smushie – miks supertoit?

 Kiudained: vajalikud normaalseks seedetegevuseks ja aeglustavad süsivesikute imendumist, tegemist on mitteseeditavate 

süsivesikutega. Kiudaineterikas toit alandab kolesterooli taset veres, aitab kehast välja viia toksiine ja jääkaineid, hoiab 

veresuhkru tasakaalus. Täiskasvanud inimene peaks päevase toiduga saama 25-30 g kiudaineid.   Allikad: erinevad 

teraviljad, chia seemned, kinoa, datlid

 Aminohapped: saame toidust valkudena, vajalik näiteks kudede ülesehituseks ja teiste keha uuendusprotsesside häireteta 

toimimiseks. Aminohapetest saab kokku panna erinevaid valke, ensüüme, hormoone jne. Allikas: seemned, spirulina etc

 Antioksüdant: looduslikud antioksüdandid, mis leiduvad looduses ning millele omistatakse tervistavat rolli (tasakaalu 

hoidmine organismis – nt melatoniini taseme hoidmine). Vajaliku koguse kättesaamiseks on soovitatav tarbida umbes 0,5 kg 

puu- ja köögivilju päevas

 Mustikas: toetab seedimist (sisaldab nii vees lahustuvaid kui ka mittelahustuvaid kiudaineid) ja silmanägemist (seleen, tsink 

ja C-vitamiin), samuti sisaldab suures koguses antioksüdante

 Mango: sisaldab suures koguses antioksüdante, toimib prebiootikumina (söögiks seedetrakti kasulikele bakteritele), hea 

kaaliumiallikas (südametöö ja vererõhu kontroll), sisaldab ohtralt rauda ja A-vitamiini

 Chia seemned: hea omega-3 rasvhapete (aitab kaasa silmade, südame ja aju funktsioneerimisele) ja kiudainete allikas

 Spirulina: saadakse mageveekogudes elavatest tsüanobakteritest. Sisaldab suures koguses aminohappeid ja B-grupi 

vitamiine, samuti C ja D vitamiini



Salvest Smushie - tegusate päevade supertoit!

100g toiteväärtus
Suhkur 9 g 
millest lisatud suhkur 0 g

100g toiteväärtus
Suhkur 8 g
millest lisatud suhkur 0 g

100g toiteväärtus
Suhkur 15g
millest lisatud suhkur 0 g

100g toiteväärtus
Suhkur 12 g
millest lisatud suhkur 0 g



Salvest - mis edasi reformuleerimisega?

 Keedusool vs meresool

 Looduslikud suhkru asendajad

 Tavatooraine vs ökotooraine

 Vegantooted

 Gluteenivabad tooted




