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Kohila OTT tegutseb alates augustist 2018. 
Kohila OTT eelistab Kohila valla väiketootjaid, 

talunikke ja ettevõtlikke inimesi. 

Kui koduvallas teatud kaubakategoorias pakkujaid 
pole, siis võtame kampa ka naabervalla tootjaid. 
Eesmärk ongi pakkuda värsket toitu otse tootjalt 
ja seda ilma vahendajate või vahendustasudeta.  

Kohalikud inimesed toetavad oma valla tootjaid ja 
ostjad saavad vastu värske toidukauba otse tootjalt.

Tootjad saavad omakorda vahetu kontakti tarbijaga, 
tagasisidet oma toodangule, uuele tootele või uusi 

ideid tootearenduseks.
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DEMOCON OÜ
Külmsuitsulõhe ja kuumsuitsulōhe.

Democon OÜ., Kadaka tee 22, Kiili vald, Harjumaa
Jussi Tapani Mäenpää  +372 5657 738

MUHETALU OÜ SUITSULIHATOOTED

Muhetalu OÜ tegeleb suitsutatud toodete müügiga ja pakub Rapla 
maakonna piires ka kojuvedu. Kauba tellimiseks saada sõnum või 
helista numbrile 5660 5742, esita tellimus ja tellimuse aadress.
Meie kaubavalik:
  seljakarbonaad 12 €/kg
  kaelakarbonaad 12 €/kg
  peekon 12 €/kg
  pardi rinnafilee 25 €/kg (müüme tk kaupa)
  suitsuvutt 35 €/kg (müüme tk kaupa)
  suitsuvorst 3.5 €/tk
      valikus on: juustuga, pipra ja paprika, küüslauguga ning tavaline
  konserv 3.5 €/tk
      valikus on: sealiha ning sealiha+veis

Kohale toimetamine 5€, naabritele poole hinnaga (kumbki naaber 2.5)

Sookruusi, Kohila vald, Raplamaa 
+372 5660 5742, info@muhetalu.ee 
      Muhetalu      www.muhetalu.ee

PAI PAGAR

Pai Pagar- magusameistrid aastast 1990! Meie pagarikoda asub Sutlemas. 
Küpsetame käsitööna pagari- ja kondiitritooteid,mille valmistamiseks 
kasutame kodumaist kvaliteetset toorainet. Üheks meie populaarsemaks 
tooteks on kohupiimataskud, mis valmistatud Esko talu kohupiimast. 
Suussulavat Napoleoni kooki, vahukoore-vaarikarulli, tatrabiskviidiga 
toorjuustu-mustikarulli ja nii mõndagi muud, mis suu magusaks ja meele 
rõõmsaks teeb, leiab meie kohvikutest ning messidelt ja laatadelt.  
Söö ja sära juba täna!

TÜ Šeiker, Roobuka küla Saku vald
+372 502 2302, info@paipagar.ee
www.paipagar.ee

PIKAMÄE MAHETALU

Pikamäe talu on alates 2013. aastast tegutsenud tunnustatud mahetaluna.
Kasvatame kartulit, köögivilju: sibul,küüslauk, porgand, peet, kaalikas 
ja tatar. Kevadel müüme tomati- ja kurgitaimi.

Pikamäe talu, Liiva küla, Kose vald, Harjumaa
Kaarin Kivistik +372 5650 5083 ja Kalle Kivistik +372 5660 6513
      Pikamäe mahetalu                pikamae@hot.ee

AASU TALU MESI

Aasu talu mesi (Puhkan ja Pojad OÜ) asub Kohila vallas Lohu külas. 
Meie mesilaste korjemaaks on enamasti Raplamaa looduslikud rohumaad, 
metsad ja raiesmikud. Aasu talu mesi kannab ehtsa talutoidu märki, 
kuulub Eesti Kutseliste Mesinike Ühingusse ja Eesti Mesinike Liitu. 
Hoolitseme selle eest, et meie mesilaspered oleksid terved ja tugevad 
ning saaksime pakkuda puhast mett Raplamaa loodusest.

OÜ Puhkan ja Pojad, Aasu, Lohu küla, Kohila vald Raplamaa 
+372 501 8072
      Aasu talu mesi

JÄÄMARI

Jäämari OÜ on väike pere-ettevõtte Kohilas ja toodame käsitööna 
tervislikke Jäämari pulgajäätiseid.
Jäämari pulgajäätistes kasutame päris puuvilju ja marju, magusust 
annab jäätisele agaavisiirup, datlid või roosuhkur. Meie pulgajäätisel 
ei ole küll mahe tunnustust, aga kasutame palju mahemärgistusega 
toorainet. Meile on oluline, et Jäämari pulgajäätis oleks puhtast 
toorainest ja tervislik vahepala nii suurtele kui ka väikestele jäätise 
sõpradele. Jäämari pulgajäätis on sobilik ka neile, kes ei talu piima-
tooteid, gluteeni või kelle elustiiliks on vegan.

Jäämari OÜ, Luha 24, Kohila, Raplamaa
+372 5196 7699, info@jaamari.ee
      Jäämari - käsitöö pulgajäätis       www.jaamari.ee

EESTI MAA VILL OÜ

Eesti Maa Vill OÜ tegeleb kihnu maalammaste villast erinevate toodete 
loomisega.  Mardi talu lammaste villast tehakse lõng ja kraasvill Tartumaal. 
Lõngast sokid, sallid või muu koovad kohalikud prouad. Vilditud tooted ja 
viltimiskoolitusi viime läbi Pirgu külas.

Mardi, Raplmaa vald, Raplamaa
+372 527 0454, kristit@hotmail.com

Lorem ipsum
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