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omistajat Saaremaa Piimatööstus AS (Saaremaa 
Meijeri) omistaa Saaremaa meije-
riosuuskunta, joka kuuluu Itämeren 
suurimpien saarten – Saaremaan, 
Muhun ja Hiidenmaan maanviljelijöille. 

Koska Saaremaa meijeri kuuluu 
saarten maanviljelijöille, me valvomme 
koko ketjua lehmien laiduntami-
seen käyttämistä laidunmaista aina 
lopputuotteiden laatuun saakka. 
Raaka-aineemme tulee erittäin läheltä, 
siksi maito on tuoretta ja lähes ”ravis-
tamatonta”.
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sijainti
suomi

viro

Saaremaata, jossa teollisuutemme 
ja tuottajamme sijaitsevat, tunnetaan 
puhtaasta koskemattomasta luonnos-
taan ja luonnonvaraisista runsaslajisista 
laidunmaistaan. 

Tuotteidemme etuna on sekä ekolo-
gisesti puhtaassa ympäristössä 
tuotettujen raaka-aineiden käyttö että 
pätevän ammattihenkilöstön pitkäai-
kaisten kokemusten huomioiminen ja 
hyvien tuotantotapojen noudattaminen 
tuotannossa.

Saaremaa



Saaremaan meijerille on myönnetty 
seuraavat sertifikaatit:
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meijeri 
käyttää 
raaka-ai-
neena myös 
luomumaitoa. Luomutuotteet ovat serti-
fioituja, mikä varmistaa, että ne täyttävät 
kaikki vaatimukset ja että lehmien rehu 
on GMO-vapaa. 
Kaikilla muilla maitotuotteillamme 
on myös merkki ”Puhdas tuote”, joka 
todistaa, että emme käytä säilöntäaineita 
tuotteissamme.
Me käytämme mielellämme ympä-

Juustoa on valmistettu Saaremaalla 
vuodesta 1569 lähtien, ja meillä on 
pitkäaikainen kokemus korkea- ja ainut-
laatuisten tuotteidemme viennistä. 
Saaremaa meijerillä on noin 300 vuoden 
kokemus Edam-, Gouda- ja Tilsiter 
-tyyppisten juustojen valmistuksesta.   
Tavallisen maidon lisäksi Saaremaa 

ristöystävällisiä pakkauksia, jotka 
kuluttajien on helppo lajitella jätteeksi.
Pure-Pak -linjan, rahkalinjan, automa-
tisoidun juustolinjan ja uuden voilinjan 
käyttöönoton jälkeen olemme yksi Viron 
moderneimmista tuotantoyrityksistä.
Tuotesalkustamme löydät Viron suosi-
tuimman voin, erinomaisen Old Saare 
-juuston ja aitoa luontoa henkivän 
luomumaidon sekä juuston.
Lähetämme sinulle terveisiä Viron 
aurinkoisimmalta saarelta!

laatu



Saaremaa juustot 
ovat erikoisia

500g MO Saaremaa Gouda-tyyppinen 
juusto

Mo Saaremaa Edam Juusto 500g

150g juustoviipalet, Mo Saaremaa 
Gouda Premium
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Meidän suurena etunamme on saarilta 
peräisin oleva raaka-aine. Kasvilajien 
runsaus ja paljon aurinkoa antavat 
maidolle aromaattisen maun, mikä on 
ominaista myös tuotteillemme.

Olemme kaikkina aikoina noudatta-
neet juuston ja voin valmistuksessa 
perinteitä. Olemme myös rakentaneet 
teknologiamme ja tuotantolinjamme 
mestareiden sukupolvelta toiselle 
periytyviä taitoja huomioiden. Tavoit-
teenamme on valmistaa laadukkaita 
luonnontuotteita, jotka eivät sisällä 
säilöntäaineita.

Valikoimassamme on Gouda-, Edam-, 
Tilsiter- ja Kefalotyri-tyyppisiä juustoja. 
Vaativammalle maulle valikoi-
massamme on runsasrasvaisia 
täysmaitojuustoja, vähärasvaisia juus-
toja ja pitkään kypsytettyjä juustoja, 
joita kypsytämme erillisissä kellareissa 
korkeammissa lämpötiloissa yli kuusi 
kuukautta. Tämä mahdollistaa tuoda 
esille voimakkaampaa jälkimakua taval-
lisiin voileipäjuustoihin verrattuna.

8 kuukautta kypsytetty Old Saare -juusto 
on tunnustettu Viron parhaaksi elintarvik-
keeksi vuonna 2017.

500g Mo Saaremaa Edam Juusto



2kg Saaremaa Raastettu Juusto

185g Mo Saaremaa Kadaka Savusulatejuusto200g Mo Saaremaa Raastettu Juusto

6

Tärkeän osan muodostavat meillä myös 
Saaremaalle tyypilliset ainutlaatuiset 
savustetut juustot, joiden valmistuksessa 
käytämme luonnollista leppä- ja katajan-
savua. Kannattaa ehdottomasti kokeilla 
savuntuoksuista Kadaka -juustoa ja 
eksklusiivisesta pitkään kypsytetystä Old 
Saare -juustosta valmistettuja saaremaa-
laisia sulatejuustoja. 

Tarjoamme voileipäjuustoja 
150–900g uudelleen suljettavissa 
viipalepakkauksissa, 200g–15kg 
paloina, kuutioina tai raastettuna.

15kg pala juustoja



150g Mo Saaremaa Proteiinijuustokuutiot 100g Old Saare juustolastut 200g Seltskonna Juustopalat Kotipuutarha Yrtteillä
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Saaremaa meijeri tarjoaa 
luomutuotteita

aiskarja tarvitsee 20–24% pienempää 
lannanvarastoa, josta johtuen sen 
ekologinen jalanjälki on pienempi. 
Viron maatiaiskarja on osa maamme ja 
kansamme kulttuuriperintöä.

Saaremaa meijeri on Viron suurin 
luomutuottaja. Itämeren suurimpien 
saarten luomumaidosta tuotetaan sekä 
maitoa että juustoa. Saarten monilla 
luomumaatiloilla kasvatetaan Viron 
punaista ja Viron maatiaiskarjaa (nämä 
ovat rotujen nimet). Viron maatiais-

karja on maamme vanhin paikallisesta 
alkuperäisestä nautakarjasta jalostettu 
ja paikallisiin olosuhteisiin sopeutettu 
lypsykarja, jonka maito on ”paksumpi ja 
makeampi” sekä sen rasva-, proteiini- ja 
laktoosipitoisuus on korkeampi. Hyvän 
rehun hyötysuhteen ansiosta maati-

150g Öko Saaremaa Luomujuusto300g Öko Saaremaa Luomujuusto 1L Öko Luomutäysmaito 4,0–4,4% 
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200g MO Saaremaa kanelisokerivoi

150g MO Saaremaa Voi valkosipulilla ja suolakiteillä

Juustotuotannosta jäljellä olevasta 
kermasta valmistamme aitoa ja 
suosittua Saaremaa voita. Kerma pastö-
roidaan ja sitten kirnutaan voiksi. 

Valikoimaamme kuuluvat Viron suosituin 
klassinen voi ja maustevoi: suolakidevoi, 
valkosipuli- ja suolakidevoi, yrtti- ja 
kanelisokerivoi. Tuotteet pakataan hylly-
tettäviin laatikoihin.

200g MO Saaremaa Voi

Voi

200g MO Saaremaa voi suolakiteillä
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Mo Saaremaa Betti  
Kirnupiimäjogurtti 200g

330g Mo Saaremaa 
jogurtti
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Jogurtti ja 
rahka
Saaremaa meijerin valikoimassa on 
ultrasuodatus- ja set-menetelmällä 
valmistettuja jogurtteja ja rahkaa. 
Tarjoamme runsaasti proteiinia sisäl-
täviä rasvapitoisuudeltaan erilaisia 
(0–5%) laktoosipitoisia tai laktoosit-
tomia tuotteita eri pakkauksissa. 
Erilaiset hapetteet antavat tuotteille 
erilaiset makuvivahteet. Valikoi-
massamme on sekä perinteisiä että 

kreikkalaisia jogurtteja. 
Yksi innovatiivisista tuot-
teistamme on tuoreesta 
kirnupiimästä valmistettu 

kirnupiimäjogurtti. Koska 
kirnupiimä syntyy voin 

tuotannon aikana, olemme 
ylpeitä voidessamme toteuttaa 

jätteetöntä tuotantoa jalosta-
malla kirnupiimää herkulliseksi jogurtiksi.

Mo Saaremaa Pehmeä Rasvaton  
Maitorahka laktoositon 500g
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Tarjoamme tuotteita Horeca-sektorille  
5kg: n ämpäreinä



Saaremaa meijerin uusi tuote on marjakeitto. Kuten muutkin 
Saaremaa meijerin tuotteet, marjakeitot ovat luonnollisia, 
vähän sokeria sisältäviä ja vapaita säilöntäaineista tai 
lisäaineista.

MARJAKEITTO

Pakkaamme tuotteet 
valintanne mukaan 
0,5, 0,75 tai 1 litran 
Pure-Pak-pakkauksiin 
korkilla tai ilman. 
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kiitos!

Reg nr: 10053871
KMKR: EE100258875
+372 45 24 186

Saaremaa Dairy Ltd
Pikk tn 64, 93815
Kuressaare, Estonia

Vienti- ja tuontipäällikkö
+372 5234035
annika.koiv@mosaaremaa.ee

info@mosaaremaa.ee
@Saartepiim

@mosaaremaa

mosaaremaa.EE


