
A nagy banán teszt: 14 terméket tesztelt a Szupermenta 

Megjelenés: 2019. április 26. 

[A videó a Nébih szignáljával indul, majd a zene indulásakor vágóképeket mutat a videó 

a banánról, és megjelenik a „Banán termékteszt” felirat. Ezután a megszólalót, Ecsedi 

Istvánt, s Nébih Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóságának osztályvezetőjét 
mutatja a kamera.] 

Ecsedi István: A Szupermenta program legújabb számában ezúttal az egyik legnépszerűbb és 

legnagyobb mértékben fogyasztott trópusi gyümölcsöt, a banánt teszteltük. 

[Felvételek a banánokról és a laboratóriumi vizsgálatokról.] 

Ecsedi István: 10 üzletlánc polcairól, összesen 14 különböző banánt vetettünk vizsgálat alá. 

A „hatósági kosárba” 3 bio, 10 konvencionális, valamint 1 baby banán is került. A banánok 

Kolumbiából, Dominikai Köztársaságból és Kamerun térségéből származtak. 

Ahogyan a Szupermenta termékteszten már megszokhattuk, ezúttal sem maradhattak el a 

biztonsági ellenőrzések. Laboratóriumban elvégeztük a mikrobiológiai és növényvédőszer-

maradék vizsgálatokat, továbbá a gyümölcsök kalcium, kálium és az összes cukortartalmát is 

megmértük.  

Az eredmények alapján elmondható, hogy élelmiszerbiztonsági szempontból minden banán 

megfelelt a jogszabályi előírásoknak. 

Érdemes kiemelni, hogy a banánok káliumtartalma igen magasnak bizonyult. A káliumionok 

a szervezet számára fontos ásványi anyagok. A vizsgálati eredmény alapján elmondható, hogy 

ebben bővelkedtek a banánok. A vizsgált gyümölcsök ugyanis átlagosan 3450 mg/kg 

káliumot tartalmaztak, ami azt jelenti, hogy rendszeres fogyasztással a napi szükséglet jó részt 

fedezhető. 

[A kedveltségi vizsgálaton készült felvételeket jelennek meg a banánok értékeléséről, majd 

Ecsedi Istvánt mutatja a kamera.] 

Ecsedi István: A banánok kalcium és cukortartalmáról, valamint egyéb érdekességekről a 

Szupermenta honlapján olvashatnak, és természetesen emellett az is kiderül, hogy a 

kedveltségi teszten melyik volt a legkedveltebb banán. 

[Beúszik a dobogó, felül címként a „A kóstolók kedvencei: Banán” felirat, alatta pedig a 

dobogó három szintje jelenik meg: Első helyen az Excelban Banán, Ecuador, 579 forint/

kilogramm; második helyen a Natur aktiv Bio Banán, Peru, 599 forint/kilogramm és a 

harmadik helyen a SCB Premium Banán, Kamerun, 419 forint/kilogramm.] 

[Záróképként a Nébih szignálja, majd fehér háttéren a Szupermenta logója és a 

„Készítette: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal”, valamint a „Zene: Lucid 

Dreamer – Spazz Cardigan” felirat jelenik meg.] 


