UMA MEKK kaubamärgi taotlemise, väljastamise ja kasutamise reglement

1. UMA MEKK on Vana-Võromaa toidutoodangu kaubamärk, mida saavad taotleda siinsed
toiduvaldkonnas tegutsevad ettevõtjad.
1.1. Kaubamärk on registreeritud Eesti Patendiametis kauba- ja teenindusmärkide registris
registreerimisnumbriga 48924.
1.2. Taotlusi võtab vastu ja kaubamärgi väljastab Võrumaa Talupidajate Liidu juures tegutsev UMA
MEKK komisjon käesoleva reglemendi alusel ja komisjoni otsusega.
1.3. Märgiga anname tarbijale teada: see toit on pärit Vana-Võromaalt.
2. Märgiga tunnustame ettevõtjat:
2.1. kes külvab ja kasvatab;
2.2. kes korjab ja paneb purki ;
2.3. kes valmistab kohalikust toorainest toitu;
2.4. kes kasutab sobival juhul kohalikku keelt ja kultuuri oma toodete tutvustamisel.
3. Kaubamärki antakse ainult kvaliteetsele toidutoodangule. Toodangu all mõistetakse:
3.1. tooraine (juurvili, köögivili, puuvili, teravili, liha, piim, munad, metsaannid jms);
3.2. toodang (keedised, hoidised, mahlad, küpsetised, lihatooted, piimatooted jms);
3.3. toit, mida serveeritakse turismi- või toitlustusettevõttes kas kohapeal või catering teenusena.
4. Toidugruppidele esitatavad nõuded:
4.1. Tooraine – on kasvatatud eelistatult Vana-Võromaal või lähinaabruses Lõuna-Eestis.
4.1.1. Erisus lihatooraine puhul – on pärit Vana-Võromaalt või sellise võimaluse
puudumisel erandjuhtudel mujalt Eestist, kui selles on kaubamärgi komisjoniga kokku lepitud (iga
toote puhul eraldi).
4.2. Toodang – valmistamisel kasutavast toorainest vähemalt 50 % on kasvatatud Vana-Võromaal
või lähinaabruses Lõuna-Eestis.
4.3. Toit – valmistamisel kasutatavast toorainest vähemalt 50 % on kasvatatud Vana-Võromaal või
lähinaabruses Lõuna-Eestis ja toiduvalmistamisviis on iseloomulik Lõuna-Eesti piirkonnale* või on
toitu valmistatud viisil nagu seda on traditsiooniliselt just selles talus, peres või külas tehtud.
4.4. Menüüs olevate toitude osakaalust vähemalt 50% on valmistatud kohalikke traditsioone
järgides või kasutades unikaalset retsepti/tootmistehnoloogiat.
4.5. Keelatud on järgmised E-ained: E104 - 142, E151, E154 - E160B, E161G, E173- E200, E210, E220,
E230, E242, E310, E320, E321, E338, E407, E420, E620, E951.
4.6. Keelatud on GMO-sid sisaldava tooraine kasutamine.
5. Kes võivad taotleda:
5.1. ettevõtjad ja mittetulundusühingud (edaspidi Taotleja), kes tegutsevad Vana-Võromaal või
selle lähinaabruses;
5.2. toidutootja peab olema teavitatud või tunnustatud Põllumajandus- ja Toiduameti poolt;
5.3. taotlejal ei tohi olla taotlemise hetkel maksuvõlgasid ega täitmata ettekirjutusi
Põllumajandus-ja Toiduameti või Keskkonnaameti poolt.
* Võrokõisi köögi- ja söögiraamat. Vana-Võromaa söögitraditsioonidest. Autorid Triinu Guerrin ja Kadri Karu, Võru Instituut 2014.
* Eesti talurahva vanem toit. Autor Aliise Moora. Teine trükk, kirjastus Ilmamaa, 2007 (esmatrükk I köide 1980 ja II köide 1991).

6. Taotlemise kord:
6.1. Kaubamärgi taotlemise avaldusi menetleb komisjon, kuhu kuulub VTL esindaja, kohaliku
kultuuripärandi tundja, toiduekspert, Võrumaa Partnerluskogu esindaja ning piirkonna
arenguorganisatsioonide esindajad.
6.2. Komisjoni koosseisu kinnitab Võrumaa Talupidajate Liidu juhatus ja komisjoni kutsub kokku
VTL tegevjuht. Komisjon kaasab oma töösse vajadusel toiduvaldkonna eksperte.
6.3. Taotlusi saab esitada jooksvalt Võrumaa Talupidajate Liidule kas e-postiga aadressil:
uma.mekk@gmail.com või saata postiga/tuua paberil aadressile Liiva 11, Võru 65609.
6.3. Taotleja saab kaubamärki taotleda toote-, tootesarja- ja roa- või menüüpõhiselt.
6.4. Korraga saab kaubamärki taotleda mitmele tootele.
6.5. Taotleja lisab taotlusele kasutatavate toorainete täisnimekirja koos päritolu äranäitamisega.
Ettevõttes kohapeal peab olemas olema tooraine päritolu tõendav dokumentatsioon.
6.6. Komisjon tutvub enne otsuse langetamist taotlemiseks esitatud tootenäidistega, mis on
esitletud samal viisil ja samas pakendis, kui nad tarbijani jõuavad. Lisaks sellele on komisjonil õigus
hinnata tooteid ettevõttes kohapeal.
6.7. Komisjonil on mõjuvatel põhjustel õigus teha erandeid toidugruppidele esitatavate nõuete
osas. Erandite selgitused ja põhjendused kantakse kirjalikult komisjoni koosoleku protokolli.
6.8. Komisjonil on õigus pisteliselt kontrollida toote kvaliteeti, sellest ettevõtjat teavitamata.
6.9. Pretensioonide korral on komisjonil õigus kaubamärgi kehtivus tootele peatada ja kohustada
ettevõtjat eemaldama tootelt kaubamärgi tunnused.
6.10. Taotlusi vaadatakse läbi vähemalt üks kord kvartalis, hiljemalt iga kvartali viimasel kuul või
vastavalt esitatud taotluste saabumisele.
7. Kaubamärgi kasutamine:
7.1. Kaubamärgi saanud ettevõtja ja Võrumaa Talupidajate Liidu vahel sõlmitakse litsentsileping
kaubamärgi kasutamiseks, mis sätestab kaubamärgi kasutamise korra ja tingimused. Kaubamärgi
kasutamise õigust iga toote, tootegrupi või menüü osas kinnitab ettevõtjale väljastatav tunnistus.
7.2. Võrumaa Talupidajate Liit teavitab kaubamärgi saanud ettevõtjaid asjakohaste ürituste
toimumisest ja osalemise tingimustest.
7.3. UMA MEKK märki omavaid ettevõtjaid kaastakse Võrumaa Talupidajate Liidu poolt juhitava
kohaliku toiduvõrgustiku projekti ettevõtmistesse (seminarid, koolitused, õppereisid jne).
7.4. UMA MEKK märgi tooted aitavad esile tuua Vana-Võromaa piirkonna toidutavasid, seetõttu
on märki omavatel ettevõtetel eelisvõimalus osaleda oma toodanguga piirkonna
esindussündmustel, reklaamüritustel (messid, laadad) ja kampaaniates.
7.5. UMA MEKK tooteid ja tootjaid tõstetakse esile ning viidatakse Vana-Võromaa piirkonna
turismiveebides ning piirkonna eripära turunduses.
7.6. Kaubamärgi saanud ettevõtja hoolitseb selle eest, et UMA MEKK logo on toodetel ja
müügikohtades eksponeeritud.

