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Ettevõtte sünnilugu

... siis kui teadus ja majandus kokku saavad ...

• 15 aastat leidmaks oma äriideed 

• Praktiline väljund 
teadusuuringutele

• Kliendikesksus ja 
keskkonnasäästlikkus– tahame 
pakkuda oma klientidele kõrge 
toiteväärtusega kvaliteetset 
putuktoitu



GREEN BITE TEEKOND…
2019 
*Kilgifarmi katsetused
* Näkileibade tootearendus

2020
* E-pood
* Jaemüük (EOS bränd)
* Kilgibatoonide tootearendus
*Kilgibatoonide lansseerimine
Amazonis

2021
*Eesti jaevõrgu laiendamine
*tooteportfelli laiendamine
*kasv Amazonis
… VALI SINA LIHTSAM ALGUS ☺



KILGILEIVAD

Välja arendatud Eesti teadlaste
poolt koostöös TFTAKiga

Valmib käsitööna Eestis.



KILGIBATOONID
Heategu maailmale
heategu iseendale!

*süües ühe kilgibatooni säästad
200l vett

*B12 vitamiin vähendab väsimust, 
toetab närvisüsteemi

* toetad loomulikku lihaste kasvu ja 
tervislikku kehakaalu: kõrge valgu
ning kiudainesiaslus, madal
kalorsus

Vaatame mis inimesed arvasid: 
https://www.youtube.com/watch?
v=UHhq-XgwlJQ

https://www.youtube.com/watch?v=UHhq-XgwlJQ


UUED TOOTED
Eesti PEEDIJAHU
✅ Alandab vererõhku
✅ Annab energiat, tugevdab mälu
✅ Parandab vastupidavust ja sportlikku 
sooritusvõimet
✅ Edendab närvisüsteemi, lihaste ja 
südame tööd
✅ Toetab immuunsüsteemi!

PEAGI TULEMAS:
RÖSTITUD, MAITSESTATUD KILGID



Miks peaks 
kilke sööma?

• Valgurikas – kaks kuni kolm korda rohkem 
valku kui veiselihas

• Rauarikas – 2x rohkem rauda kui spinatis

• Kaltsiumirikas – sama palju kui piimas

• B12 vitamiini allikas

• Sisaldab üheksat asendamatut aminohapet

Kilgid on supertoit: 

• vähemalt 1000x vähem vett 

• eritavad 100x vähem kasvuhoonegaase

• 100x vähem maad

• 10x vähem toitu 

Keskkonnasääst.    

Kilgikasvatus vs veisekasvatus: 

Putukad on tulevikutoit: rahvastiku 
kasv vs ressurss



Kuidas valmib tervislik kilgijahu?

Kuidas kilke kasvatatakse?



Kuidas valmib tervislik kilgijahu?

… kuluefekltiivselt suurtööstuses?



Vaadates 
tulevikku –

putukad 
tulevad ja 

jäävad

Kas Sa teadsid et

• Putukad on igapäevane toit 2 miljardile inimesele

• Söödavaid putukaid on ligi 2000 liiki

• söödavate putukate turule prognoositakse kiiret kasvu 
3x järgneva 5 aasta jooksul

• Ainuüksi Tais on 20 000 putukafarmi

Putukate tuleku kiirust meie toidulauale mõjutavad:

• Teadlikkuse kasv: hirmud: toidu neufoobia (putukaid ei sööda 
ju? putukad on ohtlikud-räpased), 

• Globaalne trend - keskkonnasäästlikkus ja tervislikkus – aitäh
COVID!

• Tootmistehnoloogia areng ja hind – manuaalsest 
automatiseerituks

• Seadusandlikud reguatsioonid on kujundamisel ning erinevad
riikide lõikes





Kilgijahu kasutus on väga lai - naudi 
erinevaid valmistoite või kasuta ise
lemmikroogade sees!



Kuidas kilgid maitsevad?

Proovime!

Head isu

Sooduskood toit -20% 
*kuni 31.12.21


