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LISA 2. Toodete koostised esitatuna toote grupiti 
 

 

Toote kategooria: RUKKILEIB JA KOORIKLEIVAD 

 

Koostisosade info: 

 

Leibur, Eesti Rukkileib, Leiburi klassika (proov nr. 1) 
Koostis: rukis 60% (püülijahu, lõigatud tera, täisterajahu, linnasejahu, vesi, nisugluteen, 

suhkur, sool, pärm. Traditsiooniliselt kääritatud rukkijuuretisega. 

 

Leibur, Toolse leib Leiburi klassikaline (proov nr. 2)  

Koostis: rukkijahud 47% (kroovjahu, täisterajahu, linnasejahud), vesi, nisujahu, 

odralinnaseekstrakt, suhkur, sool, pärm, paksendaja guarkummi, emulgaator E471. 

 

Leibur, Täistera rukkileib, Leiburi klassika (proov nr. 3)  

Koostis: täisterarukkijahu, vesi, sool, pärm. Traditsiooniliselt kääritatud juuretisega. 

 

Leibur, Triinu rukkileib (proov nr. 4) 

Koostis: täisterarukkijahu, vesi, suhkur, odralinnaseekstrakt, rukkilinnasejahu, kanepiseemned, 

sool, pärm, köömned. Traditsiooniliselt kääritatud juuretisega. 

 

Leibur, Saib (proov nr 5) 

Koostis: rukis (täisterajahu, linnasejahu, purustatud tera), vesi, nisugluteen, suhku, pärm, 

päevalilleseemned, linaseemned, rapsiõli, sool, siirup, emulgaatorid E471, E472e, paksendaja 

E415, happesuse regulaator E260. 

 

Leibur, Päikeseleib D+ (proov nr. 6) 

Koostis: rukkitäisterajahu, vesi, idandatud rukkiterad, odralinnaseekstrakt, nisugluteen, 

päevalilleseemned, rukkilinnasejahu, pärm, sool, paksendaja guarkummi, emulgaator E471, 

D3-vitamiin, päevalilleõli. Rukis tootes 65%. Traditsiooniliselt kääritatud juuretisega. 

 

Leibur, Saib porgandiga (proov nr 7) 

Koostis: rukis (täisterajahu, purustatud tera, linnasejahu), vesi, porgand (15%), nisugluteen, 

pärm, päevalilleseemned, suhkur, linaseemned, siirup, rapsiõli, odralinnaseekstrakt, sool, 

emulgaatorid E471, E472e, paksendaja E451. 

 

Fazer, Fresh mitmeviljaleivake (proov nr 8) 

Koostis: nisujahu, joogivesi, päevalilleseemned, rukkitäisterajahu, odralinnaseekstrakt, 

linaseemned, rukkikliid, kõrvitsaseemned, suhkur, rukkilinnasejahu, rukkikroovjahu, sool, 

nisuvalk, pärm, paksendaja guarkummi, emulgaator E481. 

 

Fazer, Fresh puuviljaleivake (proov nr 9) 

Koostis: nisujahu, joogivesi, kuivatatud aprikoos 6,1%, kaerahelbed, odralinnasesiirup, 

kuivatatud jõhvikas 3,1%, suhkur, kaerakliid, rapsiõli, linaseemned, kooritud hirss, 

päevalilleseemned, nisuvalk, rukkitäisterajahu, sool, pärm, paksendaja guarkummi, emulgaator 

E481. 
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Fazer Must leib (proov nr. 10) 

Koostis: rukis (rukkikroovjahu, rukkitäisterajahu, rukkilinnasejahu), soogivesi, nisujahu, 

suhkur, odralinnaseekstrakt, jodeeritud sool, pärm. (95%), vesi, sool. 

 

Vändra Ökopagar, Rukkileib viilutatud (proov nr 11) 
Koostis: mahe rukkijahu, joogivesi, sool (max. 1,2%). 

 

AS Lõuna Pagarid, Rukki-täistera leib (proov nr. 12) 

Koostis: rukki-täisterajahu, joogivesi, rukkilinnas, seesamiseemned, päevalilleseemned, sool 

(0,8%). Valmistatud naturaalse juuretise baasil. 

 

Saareleib, Borodino leib (proov nr. 13) 

Koostis: rukkilihtjahu, vesi, nisujahu (tüüp 812), suhkur, rukkilinnas, sool, koriander. 

 

Eesti Pagar, Šokolaadileivake (proov nr. 14) 

Koostis: šokolaad 35% (suhkur, kakaomass, kakaovõi, emulgaator: sojaletsitiin, naturaalne 

vanill), vesi, rukkijahu (23%), nisujahu, päevalilleseemned, kartulihelbed, suhkur, 

rukkilinnasejahu, pärm, sool (0,8%), paksendaja: guarkummi, emulgaator: E482. 

 

Eesti Pagar, Rukkitasku täisterarukkijahuga koorikleib (proov nr. 15) 

Koostis: täisterarukkijahud 46% (lõigatud rukkitera, täisterarukkijahu), vesi, nisujahu, 

kartulihelbed, rukkilinnasejahu, nisuvalk, pärm, keedusool (1,2%). 

 

Eesti Pagar Rehe koorikleib (proov nr. 16) 

Koostis: rukkijahu (65%), joogivesi, rukkilinnasejahu, suhkur, gluteen, keedusool (1,1%), 

pärm. Naturaalselt kääritatud rukkijuuretisega. 

 

 

Toote kategooria: NÄKILEIVAD JA SUUPISTED LEIVAST 

 

Koostisosade info: 

 

Balsnack Küüslaaugu leivad küüslaaugupüreega (proov nr. 26) 

Koostis: leib 71g (nisu- ja rukkijahu, linnased, suhkur, pärm, sool), taimne õli, küüslaugupüree 

3,5g, küüslaugupulber, sool. 

 

Balsnack juustu- ja sibulamaitseline leib (proov nr. 27) 

Koostis: leib 71g (nisu- ja rukkijahu, linnased, suhkur, pärm, sool), taimne õli, maitseainesegu 

4,9g (sibulapulber, sool, laktoos, maitsetugevdaja (E621, E635), suhkur, vadakupulber, 

juustupulber, taimne õli, happesuse regulaator (E330, E270), porrulaugupulber, sinep, petersell, 

kartulitärklis, maltodekstriin, aroomiaine, modifitseeritud tärklis (E1450)). 

 

Marminton Gyros leivad topsis (proov nr. 28) 

Koostis: leib (rukkijahu, vesi, rukkipüül, nisujahu, sool (0,9%), pärm), taimne õli, gyros 

maitseainesegu. 

 

RemedyWay toortatrakrõps (proov nr. 29) 

Koostis: mahe toortatra jahu 78%, oliivõli 15%, meresool 6%. 
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Maris Gilden peekonimaitselised krõbedad leivakesed (proov nr. 30) 

Koostis: nisujahu, taimeõli, rukkijahu, nisuklii, sool, linnaseekstrakt, pärm, suhkur, lõhna- ja 

maitseained, maitsetugevdaja: E621, E635, parkumisvastane aine: E551, emulgaator: E472a, 

antioksüdant: askorbiinhape.  

 

Eesti Leivatööstus Leivaampsud (proov nr. 31) 

Koostis: rukkileib (rukkipüül, vesi, rukkikroovjahu, siirup, punane ja valge linnasejahu, 

keedusool (1,1%), pärm, köömned), taimne õli, aroomisool (sool, aroomitugevdaja E621, sibul, 

küüslauk). 

 

 

Toote kategooria: KÜPSISED 

 

Koostisosade info: 

Maris Gilden Väike Väänik Kaeraküpsis (proov nr. 17) 

Koostis: nisujahu, suhkur, margariin (taimsed õlid, hüdrogeenitud taimsed rasvad, vesi, 

emulgaatorid: rasvhapete mono- ja diglütseriidid, letsitiin; sool, toiduvärv (beetakaroteen), 

kaerajahu (10,8%), kergitusaine: E500, sool, kaneel, antioksüdant: sidrunhape. 

 

Maris Gilden Präänik Väike Väänik "Vanilje" (proov nr. 18) 

Koostis: nisujahu, suhkur, joogivesi, taimeõli, kergitusained (E503, E500), säilitusaine (E202), 

antioksüdant (sidrunhape), vanilliin (0,04%). 

 

Marminton Krõbedad Kaeraküpsised (proov nr. 19) 

Koostis: suhkur, kaerahelbed (28%), taimne rasv, nisujahu, kergitusained (E500 ja E503), sool. 

 

Europagar Valeriküpsis (proov nr. 20) 

Koostis: suhkur, margariin (palmi- ja rapsiõli [osaliselt hüdrogeenitud]), kookosõli, emulgaator 

E471, happesuse regulaator sidrunhape, säilitusaine E202, toiduvärv E160b, piim), nisujahu, 

munavalge, rosinad, maapähklid. 

 

Saareleib Kaerapätsid (proov nr. 21) 

Koostis: kaerahelbed (60%), suhkur, taimerasv (taimsed rasvad, emulgaator E471, lõhna- ja 

maitseaine toiduvärv E160A), muna, vesi, sidruni lõhna- ja maitseaine (paksendaja E415, 

happeregulaator E330, säilitusaine E211, toiduvärv E101), sool, vanilliin. 

 

Kalev Klassikaline küpsis (proov nr. 22) 

Koostis: nisujahu, suhkur, taimsed rasvad (palmi- ja võiseemnikuõli), invert-suhkrusiirup, 

kondenspiim, munapulber, kergitusained (E500, E503), sool, lõhna- ja maitseained, vanilliin. 

 

Kalev Digestive täisteraküpsis (proov nr. 23) 

Koostis: nisujahu, taimsed rasvad (palmi-, võiseemnikuõli), suhkur, täisteranisujahu (13%), 

vesi, suhkrusiirup, kergitusained (E500 ja E503), sool. 

 

Reval Kondiiter Kaneeliküpsised (proov nr. 24) 

Koostis: nisujahu, või, margariin (hüdrogeenitd palmi ja kookose rasvad ning rapsiõli. 

Joogivesi, emulgaatorid: mono- ja diglütseriidid, sojaletsitiin, säilitusaine: sorbiinhape, 

värvaine: beetakaroteen), suhkur, kanamunamass, tärklis, kaneel (0,4%). 
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Erlandia Tervise küpsis tatrajahu ja kliidega (proov nr. 25) 

Koostis: jahu (T550), margariin, nisuklii kuni 17%, tatrajahu kuni 12%, muna, suhkur, sool, 

apelsinikoor. 

 

 

Toote kategooria: PIPARKOOGID 

 

Koostisosade info: 

 

AS Maris Gilden, Väike Väänik Piparkoogid (Proovi nr. 66) 

Koostis: nisujahu, linnasesiirup, võimargariin (koorevõi, taimsed rasvad, taimsed õlid, 

joogivesi, emulgaator E322), maitseained (kaneel, muskaat, pipar, vürts), antioksüdant: 

sidrunhape. 

 

AS Kalev, Kodused Piparkoogid (Proovi nr. 67) 

Koostis: nisujahu, suhkrusiirup, suhkur, või, majonees (vesi, rapsiõli, happesuse regulaator 

(äädikas), vadakupulber, munapulber, suhkur, lõssipulber, sool, emulgaator E460, paksendaja 

E 415, säilitusaine E202, toiduvärv E160a, antioksüdant E385, kergitusaine E500, vürtsid 

(kaneel, nelk, must pipar, vürts, muskaatpähkel, ingver, koriander), toiduvärv E150c. 

 

OÜ Kommivabrik, Maiasmokk Piparkoogid (Proovi nr. 68) 

Koostis: nisujahu, suhkur, glükoosi-fruktoosisiirup, taimne rasv (palmi), vürtsid: nelk, kaneel, 

ingver; kergitusaine: söögisooda. 

 

Marminton AS, Õhukesed Piparkoogid (Proovi nr. 69) 

Koostis: nisujahu, taimne rasv (palmi- ja võiseemnikuõli), suhkrusiirup, suhkur, maisitärklis, 

rapsiõli, munamass, vürtsid (ingver, nelk, kaneel), kergitusaine naatriumvesinikkarbonaat, sool. 

 

AS Liivimaa Pagar, Piparkoogid glasuuriga (Proovi nr. 70) 

Koostis: nisujahu T 550, joogivesi, suhkur, margariin (taimsed rasvad, vesi, emulgaatorid: 

E471, letsitiin (E322), happesuseregulaator sidrunhape (E330), lõhna- ja maitseained, värvaine 

karoteen (E160a), siirup, lõhna- ja maitseained, küpsetuspulber, sooda, munavalge, 

puudersuhkur, toiduvärvid: E131, E100. 

 

 

 

Toote kategooria: HOMMIKUEINED 

 

Koostisosade info: 

 

Balsnack rukkikrõbuskid (proov nr. 32) 

Koostis: täistera rukkijahu (95%), vesi, sool. 

 

Balsnack kamapallid (proov nr. 33) 

Koostis: kamajahu 93% (rukis, nisu, oder, hernes), sool 0,6%. 

 

Balsnack hernekrõbuskid (proov nr. 34) 

Koostis: hernejahu (95%), vesi, sool. 
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Balsnack odrakrõbuskid (proov nr. 35) 

Koostis: täistera odrajahu (95%), vesi, sool. 

 

Balsnack speltanisukrõbuskid (proov nr. 36) 

Koostis: täistera speltanisu jahu (95%), vesi, sool. 

 

Balsnack neljavilja krõbuskid (proov nr. 37) 

Koostis: neljaviljahelbed 70% (rukis, kaer, nisu, oder), kaerakliid 20%, kiudaine (inuliin), 

multivitamiinid, sool 0,4%.  

 

Maris Gilden hommikueine padjakesed (proov nr. 38) 

Koostis: suhkur, rapsiõli, riisijahu, lõssipulber, , nisujahu, maisitärklis, kaerajahu, sool, 

emulgaator, sojaletsitiin. 

 

 

Toote kategooria: IMIKU- JA VÄIKELAPSETOIDUD 

 

Koostisosade info: 

 

Grainpro Ltd, Riisi-Maasika Kõhupai (proov nr. 39) 

Koostis: Osaliselt hüdrolüüsitud riisihelbed (46%), piimapulber (31%), suhkur (lisatud suhkur 

100g.tootes- 6,7g), looduslik prebiootikum-inuliin, vitamiin: A, D, E, C, B1, B2, B3, B12, B6, 

foolhape, pantoteenhape, mineraalid: Na, Ca, P, K, Fe, Zn, J, maasikajahu (5%), maitse- ja 

lõhnaaine-vaniliin. 

 

Grainpro Ltd, Nisu-Astelpaju Kõhupai (proov nr. 40) 

Koostis: Osaliselt hüdrolüüsitud nisuhelbed (52%), piimapulber (24,4%),suhkur (lisatud suhkur 

100g/8,5g), looduslik prebiootikum-inuliin, kalaõli (oomega 3, oomega 6) , vitamiinid: A, D, 

E, C, B1, B2, B12, B6, foolhape, kalaõli (oomega 3, oomega 6) mineraalid: Na, Ca, P, K, Fe, 

Zn, J, astelpaju jahu (5%), toode sisaldab teraviljavalku (gluteeni), maitse-ja lõhnaaine-vaniliin. 

 

Salvest, Öko Põnn kõrvitsa-kartulipüree 100g (proov nr. 41) 

Koostis: ökoloogiline pudelkõrvits (60%), ökoloogiline kartul (35%), vesi. 

 

Salvest, Öko Põnn köögiviljapüree veiselihaga 120g (proov nr. 42) 

Koostis: vesi, ökoloogiline porgand, ökoloogiline kartul, ökoloogiline veiseliha (9%), 

ökoloogiline riis, ökoloogiline brokoli, ökoloogiline rapsiõli. 

 

Salvest, Öko Põnn neljaviljapuder banaani ja mustikaga 120g (proov nr. 43) 

Koostis: vesi, ökoloogiline banaanipüree (30%), ökoloogiline mustikapüree (8%), 

ökoloogilised neljaviljahelbed (rukis, kaer, nisu, oder) (7%), ökoloogiline rapsiõli. 

 

Salvest, Banaani-täisterapuder 200 g (proov nr. 44) 

Koostis: piim, banaanipüree (28%), joogivesi, täisteranisujahu (6%), kaerahelbed (4%), 

glükoos, taimne õli, C-vitamiin. 

 

Salvest, Kõrvitsa-brokoliroog kala ja nuudlitega 190g (proov nr. 45) 

Koostis: kõrvits 30%, vesi, porgand, brokoli 10%, valge kala mintai 9%, pasta (sh nisujahu) 

4%, tomatipasta, rapsiõli, sibul, sidrunimahl mahlakontsentraadist. Köögiviljade osakaal 57%. 
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Salvest, Hirsipuder banaani ja pohlaga 190g (proov nr. 46) 

Koostis: joogivesi, banaanipüree (25%), suhkur, pohlamahl kontsentreeritud mahlast (4,7%), 

hirsijahu* (4,5%), rapsiõli, riisitärklis. Gluteenivaba. * Kontrollitud mahepõllumajandusest. 

 

Salvest, Porgandipüree maksaga 190g (proov nr. 47) 

Koostis: porgand (76%), veisemaks (12%), joogivesi, või. 

 

Salvest, Köögiviljaraguu 190g (proov nr. 48) 

Koostis: joogivesi, kartul, porgand, kapsas, nisujahu, rapsiõli, suhkur. Sisaldab gluteeni. 

 

Salvest, Kaerapuder mustika ja vaarikaga (proov nr 49) 

Koostis: joogivesi, mustikapüree (10%), kaerahelbed (9%), suhkur, vaarikapüree (5%), rapsiõli. 

 

Salvest, Neljaviljapuder vaarikaga (proov nr. 50) 

Koostis: joogivesi, piim, neljaviljahelbed (rukis, nisu, kaer, oder) (9%), vaarikapüree (9%), 

glükoos, rapsiõli. 

 

Salvest, Porgandimehu 240 ml (proov nr. 51) 

Koostis: porgandipüree (50%), vesi, kontsentreeritud pirnimahl. 

 

Salvest, Ploomimehu 240 ml (proov nr. 52) 

Koostis: vesi, ploomipüree (41%), kontsentreeritud pirnimahl. 

 

 

Toote kategooria: FRIIKARTULID 

 

Tartu linna Kõvera Kioski friikartulid (proov nr. 53) 

Tartu Anne linna Statoili friikartulid (proov nr 54) 

Tartu Sirius (Võru tn) friikartulid (proov nr. 55) 

Tartu Kähkukas friikartulid (proov nr. 56) 

Tartu Sõbra pubi friikartulid (proov nr. 57) 

Tartu Hesburger friikartulid (proov nr 58) 

Tartu kesklinna McDonaldsi friikartulid (proov nr. 59) 

Tartu Fasters (Võru tn 79) friikartulid (proov nr. 60) 

 

 

Toote kategooria: KOHV 

 

Koostisosade info: 

 

Bestbeans OÜ, Supreme Premium Whole Beans Gourmet Coffee, 100% Arabica 

(Proov nr. 61)  

Kohviubade segu, mis on korjatud Kolumbia, Guatemaala, Costa Rica ja Keenia parimatest 

kohviistandustest. 

 

 

Bestbeans OÜ, Classic Quality Whole Beans Gourmet Coffee, 100% Arabica 

(Proov nr. 62) 

Arabica kohviubade segu, mis koosneb hoolikalt valitud Hondurase, Brasiilia ja Kolumbia 

kohviubadest. 
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Coffeestar OÜ, Creme Brulee maitsestatud kohvioad, Roasted & blended (Proovi nr 63) 

Karamelli ja šokolaadi maitselised kohvioad. 

 

Coffeestar OÜ, Tiramisu maitsestatud kohvioad, Roasted & blended (Proovi nr 64) 

Tiramisu maitsega kohvioad. 

 

OÜ Maadlex, Lahustuv viljakohv siguriga (Proovi nr. 65) 

Koostis: odra, rukki ja siguri segu (99%), naturaalne lahustuv kohv (1%). 

 

 

 


