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Chaga Health

o Asutatud 2014 

o Tootmine Tõrvas

o TOIT, METS, TERVIS BIOTECH

o 100-aastane Mulgimaalt pärit

eliksiiriretsept

o EU health claim / terviseväide

o Roheinnovatsioon ja

Chaga farming

o Eksport 20 erinevasse riiki

o Full traceability 

o Väga tugev meeskond!



Rohepööre läbi seente

o Ühiskonna laiemale osale seostuvad seened eelkõige
gurmeeseentega, mida sügiseti metsast korjatakse või
mis on spetsiaalselt toiduks kasvatatud.

o Seente kasutus laiemalt:

o Meditsiiniseened

o Seened ravimi- ja kosmeetikatööstuses

o Seened tekstiilitööstuses – kangas

o Ehitusmaterjalidetööstus ja aiandussektor –
seinapaneelid, ehitusvaht,  taimekaitse ja väetised

o Energeetika, bioplast

o Toidu- ja joogitööstus – pärmseened

o Suures maailma rohepöördes pakuvad seened väga
suurt võimalust, kui kiiresti kasvav looduslik
taaskasutatav resurss.



o Me töötame koos maailmaklassi teadusasutustega

o Meie teaduspartneriteks on rahvusvahelised teadus-ja 

arendustöid teostavad ettevõtted Eestist, Saksamaalt, USAst 

Belgiast ja Singapurist. 

o Meie meeskonda kuulub Dr. Margus Annuk, kellel on USA 

ravimitearenduse kogemus.

Teadus koos traditsioonidega



o Teaduslik huvi Chaga

vastu on suurem kui 

eales varem

o 2025. aastaks 86,6 

miljardit $, CAGR 9,5% 

võrreldes 2014. aastaga

Miks Chaga?

Diabeet
9 uuringut

Immuunsust 

toetaavad 

omadused
7 uuringut

Maksahaigused

5 uuringut

Kopsu-uuring

3 uuringut

Rinnavähiuuring
2 uuringut

Krooniline pankreatiit
2 uuringut

Koliit
2 uuringut

Antimetastaatiline mõju
2 uuringut

Kaitse viiruste vastu
2 uuringut

Toksoplasmoos
1 uuring

Alzheimer
1 uuring

Kasvajavastane mõju
1 uuring

Verevähi uuring
1 uuring

Kardinaalne vananemine
1 uuring

Emakakaelavähi uuring
1 uuring

Pärakasoolevähi uuring
1 uuring

Mõju probiootilisele bakterile
1 uuring

Toiduallergiad
1 uuring

Juuste väljalangevus
1 uuring

Hüperurikeemia uuring
1 uuring Närve kaitsev mõju

1 uuring



Chaga kasvatamise bioloogiline kasvumudel

Chaga seeni “istutatakse” puidust

tüüblite abi, mis kannavad chaga seene-

niidistikku. Tüüblid on aren-danud ja

valmistanud meie koostöö-partner

Mycelia oma laboris Belgias.

Ühte puusse istutatakse

keskmiselt 5 tüüblit.

Saaki koristatakse kord 5-7 a

jooksul, 3 korda 20 a jooksul.

Pärast chaga kasvatamist on

võimalik puud reali-seerida

paberi- või küttepuuna.



o Immuunsüsteemi toetav toidulisand

o Põhikomponendid: chaga e. must pässik, ravimtaimed, 

mesi, C-vitamiin ja erinevad C-vitamiinirikkad marjamahlad

o 3 maitset: mustsõstar, astelpaju, kibuvits (vegan, ilma

lisatud suhkruta ja meeta)

o C- vitamiin:

o toetab immuunsüsteemi normaalset talitlust

o aitab kaasa närvisüsteemi normaalsele talitlusele

o aitab kaasa normaalsetele psühholoogilistele

funktsioonidele

o aitab kaitsta rakke oksüdatiivse stressi eest, 

vähendades väsimust

o Sobib lastele alates 3. eluaastast

Chaga Health immuno Eliksiirid



o Chaga Health on kõrge kvaliteedi, tugeva turundusloo ja 

tugevate väärtustega premium-bränd

o Mets on osa meie Nordic elustiilist

o Chaga kasvatus on osa meie jätkusuutlikkusest

o Chaga tootmisjääkide väärindamine

o Chaga ja teiste koostisosade õiglane hind

o Jätkusuutlik pakend – taaskasutatav ja komposteeritav

o Süsiniku jalajälg toote kohta

o Meie teekond taastava energia poole

o Vastutustundlik hankimine – toetades kohalikke

o Me seisame bioloogilise mitmekesisuse eest

o Autentne kommunikatsioon, mitte ainult turundus

Jätkusuutlikkus on osa meie loost



• Tarbijatele mõeldud tehnoloogia areng. Kui 2-3 aasta pärast on 
mobiiltelefoni kaamera niivõrd tundlik, et ta suudab poes mõõta
porgandi,  maasika, viinamarja, seente pestitsiide hulga, 
raskemetallid jne.

• Toidukvaliteet muutub strateegiliseks küsimuseks. Odavat toitu
me toota ei suuda. Tarbijatel tekib oma tarbijakaitse, mis 
mõõdab kõike ja sellel on suur jõud. 

• Töötlemine ja kasvatamine on kaks kõige lihtsamat osa valemis. 
Kõige keerulisem on müük, turundus ja teadus- ning
arendustegevus. Need osad on meil Eestis täna kõige nõrgemad
lülid selles valemis. Kasvatada ja töödelda me oskame aga
turundada ja müüa mitte. Seni kuni me müüa ja turundada ei
oska just eksportturgudel, nii kaua me ei suuda ka teadusele
piisavat head sisendit anda. Eesti, Läti, Leedu turuga meie
teadust üleval ei hoia.

Suurim väljakutse / VÕIMALUS





Chaga-Chaga!

www.chagahealth.eu

@chagahealth

Chaga Health


