Olvasson, kövessen minket!

Kerdezzen
tolunk!

A Szupermenta 2014 novembere és 2019 márciusa
között 60 termékkör teljes körű vizsgálatát végezte el
az élelmiszerektől kezdve, alkoholos italokon, fűszernövényeken, állatgyógyászati készítményeken át a
fűmagokig.
A NÉBIH szakemberei több mint 1300 terméken
csaknem 127 ezer laboratóriumi paraméter vizsgálatát végezték el. A kedveltségi kóstolásokon mintegy
1300-an vettek részt.
Ha Ön is kíváncsi közelgő teszteredményeinkre, kövesse
velünk a Szupermentát!
Érdekes cikkekkel várjuk honlapunkon, friss információkért kövessen minket Facebook oldalunkon, hogy biztosan ne maradjon le semmiről! Osszák meg velünk tapasztalataikat, véleményüket. Kérdéseivel is fordulhat
hozzánk az info@szupermenta.hu címen.

szupermenta.hu
facebook.com/szupermenta
info@szupermenta.hu

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu

A NÉBIH
termékteszt oldala
Havonta megjelenő teszteredmények
Termékcsoportok komplex laboratóriumi,
hatósági és kedveltségi vizsgálata

NÉBIH ZÖLDSZÁM: 06/80 263-244
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Szupermenta
emblema

Magasabb ar=
jobb minoseg?

Mitol mas
a Szupermenta?

A biztonságos, jó minőségű és megfelelő élvezeti érté-

A Szupermenta egyedülálló szakszerűségével emelke-

A termékteszt program legalább annyira szól az előállítók-

kű élelmiszerek fogyasztása össztársadalmi érdekünk.

dik ki a népszerű, internetes kedveltségi összehasonlí-

hoz és a forgalmazókhoz, mint a vásárlókhoz. A Szuper-

A vásárlói tudatosság alapja, hogy tisztában legyünk

tások dömpingjéből, melyek jórészt az egyszerű kósto-

menta terméktesztjén elért helyezés ugyanis bizonyíték

a termékeket alkotó összetevőkkel is. Az élelmiszerbol-

láson alapulnak.

a vásárlóknak és presztízs a gyártónak, forgalmazónak.

és árú termékek sora tárul elénk. A laikus vásárlóban

A Szupermenta terméktesztek teljesen egyediek és

Éppen ezért volt fontos mérföldkő a Szupermenta emb-

pedig jogosan merül fel a kérdés „Valóban a magasabb

utánozhatatlanok, hiszen a NÉBIH hatósági felügyelői

léma bevezetése, amely 2015 novembere óta érhető el

ár jelzi a jobb minőséget?”. Talán nincs mindig így.

bekérhetik a termékek gyártmánylapját, minek köszön-

az adott termékcsoport tesztjén első három helyezett

– A minőség záloga

tok polcaira tekintve különböző összetételű, minőségű

hetően a laboratóriumi vizsgálatok eredményeit össze-

számára. 2019 márciusáig az embléma használatával

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH)

hasonlítva elemzik, vajon tényleg azt tartalmazzák-e a

kapcsolatosan hivatalunkhoz 29 megkeresés érke-

egy új szemléletű, független, hiteles kommunikáció ré-

termékek, amit a csomagoláson feltüntettek. Problé-

zett a gyártóktól, forgalmazóktól, akik az elismerést

szeként rendszeresen bevizsgál különböző termékcso-

más termékek esetén pedig azonnali intézkedésekre is

egy évig használhatják a termékek csomagolásán

portokat, segítve ezzel a vásárlók döntését.

lehetőség adódik.

vagy reklámfelületeiken.

gálati rendszer adja, ami magában foglalja a NÉBIH

A szupermenta.hu oldalon laboratóriumi, érzékszervi,

A magas minőséget jelző embléma használatát a NÉBIH ter-

nemzeti referencia laboratóriumaiban végzett mérése-

hatósági és kedveltségi vizsgálatokkal alátámasztott,

mészetesen szigorú feltételekhez köti, melynek részletes

ket és a termékek hatósági ellenőrzését is. A vizsgálat

hiteles szakvéleményeket tesznek közzé a hivatal mun-

szabályai megtalálhatók a szupermenta.hu/tajekoztato/

eredményei bárki számára megismerhetők a program

katársai. A honlapon megtalálható minden, ami a vásár-

oldalon.

hivatalos felületén, a Szupermenta honlapon.

lókat segítheti a döntésben: a biztonsági és minőségi

A Szupermenta tesztek egyediségét az a komplex vizs-

Joggal merülhet fel a kérdés, honnan ered a Szuper-

dekességek és természetesen a kedveltségi rangsorok.

2017

vizsgálatok eredményei, hasznos háttérinformációk, érmenta név. A válasz talán egyszerűbb is, mint valamen�-

termékteszt

minősítés

2017/1

minősítés

2017/1

minősítés

2017/1

1.
helyezett

kifejezője, míg a név első része a minőség magas fokozatára utal. Így született meg a Szupermenta, amibe

2017

nyien gondolnánk. A menta a frissesség és aktualitás

ha egyszer belekóstolnak, biztosan újra visszatérnek

termékteszt

2017

hozzá.
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termékteszt

2.
helyezett

3.
helyezett
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