
Konkursitingimused: 

  

1.     Konkurss kestab 01.01.–31.05.2022. 

2.     Konkursi eesmärk: Oma Maitse soovib esile tõsta ja tunnustada põnevaid ja tervislikke 
toidutooteid, mis rikastavad eestlaste toidulauda.  

3.      Konkursil võivad osaleda kõik Eestis müügil olevad toidutooted 
järgmistes kategooriates: alkohoolne jook, Eesti toode, importtoode, jook, kalatoode, kaste, 
kuivaine, lastetoit, lihatoode, mahetoode, maius, pagaritoode, pakend, piimatoode, puu- ja 
köögiviljatoode, uudistoode, vegantoode. Lisaks valitakse rahva lemmik. 

4.       Oma toodet saab konkursile registreerida perioodil 01.01.–28.03.2022. 

5.       Konkursil osalemiseks tuleb esitada järgmised andmed: toote nimetus, valida tootele sobivad 
kategooriad (võib olla mitu), toote lühikirjeldus, toote hind, müügikohad, link, trükikõlbulik tootepilt 
(kuni 3 tk; min 1 MB), tootja/maaletooja info (ettevõtte nimi), esindaja kontakt (nimi, ametinimetus, 
telefon, e-post). 

6.       Oma toote näidised (5 tk) tuleb toimetada Oma Maitse toimetusse perioodil 01.–06.04.2022. 
Saadame kõikidele osalejatele selle kohta eraldi täpsustava informatsiooni e-postile. 

7.       Toodete testimise kuupäev on 07.04.2022.  

8.       Finalistide väljakuulutamine 18.04.2022 aadressil omamaitse.ee/lemmik. 

9.       Rahvahääletus Oma Maitse veebis toimub perioodil 18.–30.04.2022. 

10.   Testimise protsessist valmib video, mida kõik saavad näha omamaitse.ee lehel ja Delfis. Lisaks 
teeme eraldi videod kolme kõige põnevama tootega. 

11.   Tulemused avaldame 05.05.2022 omamaitse.ee lehel ja Oma Maitse mai ajakirjas. Avaldame iga 
kategooria võitjad. 

12.   „Oma Maitse LEMMIK 2022“ märgise kasutamise õiguse saavad kõik võitjad. Võidumärgist võib 
edaspidi kasutada oma tootel ja müügimaterjalidel. Märgist võib kasutada võidutootel ajaliste 
piiranguteta, kuid tingimuseks on märgi kasutamine koos vastava aastanumbriga ning eeldusel, et 
toote pakendit pole muudetud.  

13.   Võidutooteid presenteerime eraldi blokis omamaitse.ee lehel kuni suve lõpuni. 

14.   Kõikidele võitjatele väljastame vastavad diplomid. 

15.   Konkursi žüriisse kuuluvad järgmised Oma Maitse toimetuse liikmed: Siiri Kirikal, Tuuli Mathisen, 
Kadri Valsberg, Mari Skuin, Margit Arndt-Kalju, Rita Osa, Deivi Kõverik, Merilin Siimpoeg, Külli 
Holsting, Paula Särekanno, Annamari Nikkel  

16.   Konkursil osalemine on tasuline – 150 € + KM per toode. Arved väljastatakse aprilli jooksul. 



17.   Konkurssi korraldab Oma Maitse ajakiri (Ekspress Meedia AS, Narva mnt 13, 10151 Tallinn; reg 
nr 10586863; klienditeenindus, tel 680 4444 (E–R 8–18).  

18. Konkursi korraldajal on õigus teha muudatusi konkursi tingimustes, märkides see ära 
kampaanialehel Omamaitse.ee/lemmik 

19.   Lisainfo konkursi kohta: lemmik@omamaitse.ee. 

20.   Reklaam Oma Maitses:  

ajakirjas – Rachel Branten (tel 5191 516; rachel.branten@ekspressmeedia.ee)  

veebilehel omamaitse.ee – Kaja Reilent (tel 5346 3873; kaja.reilent@ekspressmeedia.ee). 

21.   Kogu kampaaniat puudutav info on leitav aadressil omamaitse.ee/lemmik. 

22.   Oma Maitse ajakirja saab tellida aadressil omamaitse.ee/telli. 

23.   Ekspress Meedia üldtingimused leiad SIIT. 
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