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BabyCool- 100% mahe beebitoit päris 
loodusest
• Tooteks eestimaisest 

mahedast toorainest 
valmistatud 
sügavkülmutatud 
beebipüree kuubikud

• www.babycool.ee

• www.facebook.com/babyc
oolfood/

• www.instagram.com/baby
coolfood/



BabyCool tooted

• Hetkel 15 toodet: 
• pirn, õun, õun-

mustikaga
• kartul (valge ja Blue 

Congo), lillkapsas, 
porgand, kõrvits, 
suvikõrvits, pastinaak, 
brokoli
• talleliha, veiseliha, 

tallemaks, forell



BabyCool toodete eelised

• Mahe, ökoloogiliselt puhas 

• Minimaalselt kuumtöödeldud

• Kohalikust toorainest

• Sügavkülmutatud- parem toitainete ja vitamiinide säilivus

• Omavahel miksitavad

Koostöö Eesti Maaülikooliga ja tunnustus Eesti Allergialiidu 
poolt



Kõik sai alguse omast vajadusest



Ettevõtjad Kaia Sink ja Annika Vestel

Toetused:

• EAS Arendusosak 
Eesti 
Maaülikooliga

• EAS Starditoetus

• LEADER meede 1



Miks meie otsustasime toota mahedalt?

• Beebide kiire arengu järgus on väga tähtis lisaaineteta kvaliteetne 
täisväärtuslik toit

• Liha puhas, pole antibiootikumide jääke, parem rasvhapete tasakaal. 
Täisväärtuslikult elatud elu loomal

• Köögiviljas pole taimekaitsevahendite jääke, kasutatud ainult 
naturaalseid väetiseid

• Umbrohtude ja taimekahjuritega koos kasvanud köögiviljad sisaldavad 
rohkem antioksüdante

• Puhas ja jätkusuutlik keskkond



Turustamine

•Põhiline väljakutse – õpetada lapsevanemaid tooteid 
tarbima

•Põhiline turunduskanal Facebook ja Instagram

• Sisuturundus ja reklaamid ka ajakirjades

• Ekspordi plaanid Saksamaale

•Hetkel üle Eesti 60 edasimüüjat



Tulevikuplaanid

• Kasvatada oluliselt tootlikkust ja mahtusid

• Leida rohkem tooraine tarnijaid

• Aitata „säilitada“ väikeseid mahe tooraine tarnijaid (erinevad 
põllukultuurid ja bioloogilise mitmekesisuse säilimine)

• Uued tooted

• Visioon tulevikuks on Saaremaa mahesaar

• Eksport

• Läbi oma toodangu turustada Saaremaa ja ka Eesti puhta 
looduse kuvandit



Tootest võidavad kõik

• Kohalikud mahedad tooraine kasvatajad, kellel tekib 
võimalus toodangut turustada

• Töökohad maapiirkonnas

• Keskkond- jätkusuutlik tootmine, looduse säästmine, 
poollooduslike maade karjatamine, bioloogiline 
mitmekesisus

• Kohalik kogukond- võimalus elada maal, tegeleda maheda 
põllumajandusega

Turundame Saaremaa puhta looduse ja keskkonna kuvandit



BabyCool auhinnad ja tunnustused

• Eesti Parim Toiduaine Lääne-Eesti 
väikeettevõttelt 2019

• Eesti Parim Toiduaine Rahvalemmik 
2019

• Aastategu 2019 – Mahepõllumajanduse 
Koostöökogu poolt

• Parim Mahetoit 2019 – tootesari 
BabyCool

• Saaremaa Aasta Startija 2019



KASVAME KOOS!


