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Tingimused
kaubamärki 

omavale 
tootele või roale:

50 % võrumaine
GMO vaba

E-ainete vaba



• 280 toorainet, toodet, menüüd või rooga
• 80 ettevõtet ja talu
• Taotlusvoorud 4 X aastas + restoraninädal







Mälu läbi toidu
Süük iks mahus söögi pääle!

Ku süümä läät, sõs süü nii, et varba 
hargulõ! 

Toiduaasta sõnumid



Üritused 2019
• 4. mai – Eesti toidupiirkonna avaüritus Võru linnas

• 8. mai – UMA MEKK II Kevadlaat Võru Kesklinna pargis
koostöös Europe Direct keskusega

• 8. juuni - Võru linna renoveeritud keskväljaku pidulik avamine

• 11. juuli 2019 – II Talutoidu Karavani pop-up laat Võrus

• 20. juuli – Avatud talude päeva avaüritus Võrumaal

• 8.-11. august - ”Joogitsõõr” ehk SipTrip

• 18. september – Vana-Võromaa maitsete päev ERM-is

• 25. september – Lõuna-Eesti III Toidukonverents Võrus

• 14.-20. oktoober – UMA MEKK sügisene kohvikute ja
restoranide nädal

• 19. oktoober – Lõikuspidu ERM-is: Vana-Võromaa toodete
väike laat ning õhtusöök

• 9. november – UMA MEKK X Suurlaat Võru Spordikeskuses



Ööbikuoru villa, Suur Muna, Kubija, Postmark, 
Koopatoit, Saarsilla talukohvik, Veski Pubi, 
Sulbi kohvik, Maagõkõnõ, Spring Cafe, Tillu 

Stedingu maja, Taarka Tarõ, Pesa hotell, 
vegankohvik Kannel... 





































Võrumaa köögi teejuht
• 1. Süüa tehakse ise ja kohalikust kvaliteetsest toidukaubast, toetades

nõnda kohaliku toidutootjat.
• 2. Võrokene pakub teistele seda, mida ise sööb.
• 3. Võrokeste söögid on lihtsad, odavad ja näevad head välja. Igal söögil on 

oma isikupärane maitse.
• 4. Võru söögikord arvestab aastaajaga ja kohalike söögikommetega.
• 5. Söögitarkust antakse edasi põlvest põlve, lapsed on söögitegemisse

kaasatud.
• 6. Võrokesed on alalhoidlikud ja ettenägelikud, sestap säilitatakse saaki

ületalve nii uusi kui vanu meetodeid järgides. Söögikraami kuivatatakse, 
hapendatakse, soolatakse, suitsutatakse, tehakse purki ja hoiustatakse
keldrites. 

• 7. Võrokeste söökidel on võrukeelsed nimed.
• 8. Võrokestele meeldib söögitegemiseks aega võtta ja vaaritada mõnuga.
• 9. Külalised kutsutakse tuppa ja ei lasta tühja kõhuga ära minna. Külla ei

mind tühjade kätega, vaid võetakse oma söögikraami kaasa.
• 10. Söömise juures tuleb meeles pidada, et nõud tühjaks söödaks. 

Võrokesed ütlevad: „Ku kõik perä är süvväs, tulõ hummõn hää ilm!”
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