
Védjegybejelentés módosítása

Meghirdetett védjegybejelentés árujegyzéke korlátozásának tudomásul vétele

 ( 210 ) M 12 01289

 ( 220 ) 2012.04.17.

 ( 731 )  Fusion Befektetési Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bacher Gusztáv, Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

 zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

 30    Amerikai palacsinták, amerikaimogyorós cukrászsütemények, aprósütemény, teasütemény, aprósütemények,

aromák, az illóolajok kivételével, aromák italokhoz, az illóolajok kivételével, aromák süteményekhez, az

illóolajok kivételével, aromás készítményekélelmezéshez, ánizsmag, árpa, hántolt, árpa, porrá tört, árpaliszt,

babliszt, bonbonok (cukorkák), borkő főzéshez, borkő kulináris használatra, bors, briós, burgonyaliszt étkezésre,

búzacsíra emberi fogyasztásra, búzadara, búzaliszt, cheeseburgerek(szendvicsek), chips (gabonakészímény),

chow-chow (ízesítőszer), chutney (fűszeres ízesítő), cikória (pótkávé), cukor, cukorkaáruk, cukormáz

süteményekhez, cukrászkészítmények karácsonyfa díszítésére, cukrászsütemények, curry (fűszer),

csillagánizs,csokoládéalapú italok, csokoládés mousse-ok (habok), csokoládés tej (ital), dara emberi

táplálkozásra, desszert mousse-ok (cukrászáru), ecet, eszenciák élelmiszerekhez, kivéve az étereszenciákat és az

illóolajokat, édesgyökér (cukrászáru), édesgyökérnyalókák (cukrászáru), édesítőszerek, (természetes-), élesztő,

élesztő ételekhez, élesztő, erjesztőanyagok tésztákhoz, ételízesítő (fűszer), fagyasztott joghurt (cukrászati jég),

fagylalt, jégkrém, fahéj (fűszer), fűszerek, fűszerek, ízesítő,fűszerkeverék, gabonakészítmények, glutén adalékok

kulinális célokra, glutén (sikér) étkezési használatra, glükóz étkezési használatra, gríz, kuszkusz, búzadara,

gyömbér (fűszer), gyümölcs coulis-k (mártások), gyümölcskocsonya, zselé (cukrászáru),gyümölcsös

sütemények/torták, halva (édességféle), hominy (kukoricapép vízzel vagy tejjel), húslé, mártás, szaft,

húspástétomok, húspuhító szerek, háztartási használatra, ízesítőszerek, jeges tea, jég (ehető-), jég, természetes

vagy mesterséges,jégfrissítő italokhoz, ételekhez, jégkrémpor, kakaó, kakaó alapú italok, kakaó tejesital, kakaós

termékek, kandiscukor, kapribogyók, karamellák (cukorkák), kávé, kávé alapú italok, kávé, pörköletlen, kávé

tejjel, kávéaromák, kekszek, kenyér, kenyérkovász nélkül, macesz, kerti füvek, konzervált (ízesítőszer), ketchup

(szósz), kétszersültek, kekszek, konyhasó, kovász, kötőanyagok fagylaltokhoz, jégkrémekhez, kötőanyagok

kolbászhoz, kukorica, darált, kukorica, sült, kukoricadara, kukoricaliszt,kukoricapehely, kurkuma étkezési

használatra, lenmag emberi fogyasztásra, lepények (gyümölcsös-), lisztek, liszttartalmú ételek, magas protein

tartalmú gabonaszeletek, majonéz, makaróni, maláta emberi fogyasztásra, malátacukor, maltóz,

malátakivonatélelmezési célra, malátás kekszek, malomipari termékek, mandulapép, mandulás cukrászsütemény,

marcipán, marinádok (fűszeres pácok), melasz, menta a cukrászat részére, mentabonbonok, mentacukorkák,

metélt tészta, nudli, galuska, metélttészta-alapúkészételek, méhpempő, méz, mézeskalács, mustár, mustárliszt,

müzli, nádcukor szirup, nem gyógyászati infúziók, növényi készítmények pótkávéként való használatra,

palacsinták, paprika, őrölt (ételízesítő), paradicsomszósz, pasztillák (cukrászáru),pattogatott kukorica,

pástétomok, pesto (szósz), piskóták, pizzák, pótkávé, pralinék, propolisz, pudingok, quiche (tésztában sült sós

sodó), ravioli, rágógumi. rizs, rizstorták, rizslepények, salátaöntetek, sáfrány (ételízesítő), snack ételek

(gabonaalapú-), snack ételek (rizs alapú-), só élelmiszerek tartósítására, sonkamáz, sós kekszek, sörecet, spagetti,

sütemények, süteménypor, süteménytészta (pép, formázható), sütésre szolgáló anyagok élelmiszerek sütéséhez,

főzéséhez, sütőpor, sütőszóda(szódabikarbóna sütési célokra), szágó, szegfűszeg (fűszer), szendvicsek,

szerecsendió, szójabab-pástétom (ételízesítő, szójaliszt, szójaszósz, szószok (ízesítőszerek, fűszeres mártások),
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szörbet (fagylalt), szusi, tabulé, taco, tavaszi tekercs, tápióka,tápiókaliszt étkezési használatra, tea, tea alapú

italok, tejsodó (vaníliás krém), tejszínhabot keményítő termékek, tengervíz főzéshez, tésztafélék, tortilla, töltött

cukorkák, fondan (cukrászáru), vadon élő fűszernövények, vanília (ízesítőszer),vanillin (vaníliapótló), vermicelli,

nudli, metélt tészta, zab hántolt/tisztított, zabalapú ételek, zabdara, zabkásaleves, tejalapú, étkezési használatra,

 zabliszt, zabpehely, zellersó, zsemlemorzsa, zsemlék.

 32    Sörök; ásványvizek és szénsavas vizek, egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek;

 szörpök és más készítmények italokhoz.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 12 01562

 ( 220 ) 2012.05.09.

 ( 731 )  Felföldi Édességgyártó Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Szederjessy Nikoletta, Szederjessy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   21    Szívószálak, szívószálak italok fogyasztására.

 29    Tej és tejtermékek; tejitalok; tejből készült vagy tejalapú italok (főként tejet tartalmazó); ízesített tejitalok;

gyümölcsökkel ízesített tej alapú italok; gyümölcsöt tartalmazó tejitalok; tejalapú italok (főként tejet tartalmazó);

 milk shake-ek[tejalapú frappé italok]; tejturmixok (főként tejet tartalmazó); tej-alapú desszertek.

 30    Ízesítőszerek/aromák italokhoz, az illóolajok kivételével; kakaó, kávé és csokoládé alapú italok, kakaó, kávé

és csokoládés tej (italok); hozzáadott tejet és tejtermékeket tartalmazó kakaó és csokoládé-alapú italok; kávé, tea,

kakaó és csokoládé alapútejes italok; tejet tartalmazó csokoládéitalok; csokoládés italok; csokoládés tej (ital);

 kakaó tejesital; kávéitalok (tejes-); tea alapú italok; teaalapú italok gyümölcs ízesítéssel.

 32    Vitamin tartalmú italok (nem gyógyászati használatra); hozzáadott vitaminokat tartalmazó italok( nem

 gyógyászati használatra); vitaminokkal dúsított italok (nem gyógyászati használatra); energia-italok.

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 
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