De rasomschrijving die in 1938 werd aangenomen is tot op heden nog steeds van kracht, in
grote lijnen komt het hier op neer:
Compacte bouw en type, bij geiten dient naast type en bouw de gebruikswaarde, dus
"melkgeit" duidelijk aanwezig te zijn, de bok dient robuuster van bouw te zijn en daardoor
"macht en durf" uit te stralen.
Het type toont het best als kruishoogte en romplengte als het ware bij het zijaanzicht een
vierkant "blok" vormen.
Gewenst wordt een volwassen geit met een kruishoogte van 70 cm of meer.
Kop vrij kort en breed in voorhoofd, hals niet te lang, gespierd en krachtig.
Voorhand breed, ruim met voldoende diepte.
Middenhand perse niet gerekt, wel ruim en diep met brede lendenen.
Kruis vierkant.
Dijen en schenkel goed gespierd.
Benen kort in kootbanden, lengte voorbenen is 50% van de kruishoogte.
Beharing kort en glad. De ideale kleur is "melkchocoladebruin" of “lakzwart” .
De tekening is te verdelen: koptekening/beentekening/spiegel.
Koptekening: oren wit omrand binnenkant vleeskleurig vanaf de stootknobbels tot aan de
snuit aan beide zijden van het neusbeen een witte streep (masker).
Voorbenen: Vanaf de knieën wit gekleurd aan de binnenzijde wit vanuit de oksel.
Achterbenen: wit vanaf de hak tot aan de hoef, de binnenzijde is wit vanaf en vanuit de
liesstreek.
Spiegel: Het witte gedeelte onder de staart en aan de dijen.
De staart: op de bovenzijde bruin of zwart behaard van kleur en wit omrand, onderzijde
staart is vleeskleurig.
Achteruier en achterkant van het scrotum zijn dun behaard en moeten wit van kleur zijn.
De hals, voorhand, middenhand en kruis dienen egaal bruin of zwart van kleur te zijn, ook
de dijen en schenkel waar de spiegeltekening niet geplaatst is.
Door haar kleur en aftekening is de Toggenburger een fraaie verschijning.
Ook haar rustige karakter draagt bij aan de ideale geit, die zich zowel individueel als in een
koppel thuis voelt. Door haar soberheid stelt ze geen hoge eisen de melkbaarheid en melkgift
is goed.
Bij juiste en goede voeding is de kwaliteit en de smaak van de melk uitstekend en zeer
geschikt voor consumptie. Door de jaren heen zijn 3765 melklijsten gefiatteerd door de NOG
welke bemonsterd waren op kg melk, percentage vet en eiwit en het aantal melkdagen.
Met een gemiddeld resultaat van: 868 kg melk, 3.93% vet, 3.08% eiwit en 285 dagen, 3.04 kg
melk per dag.

