
Szupermenta teszt: biztonságosak a 100%-os citromlevek 

Megjelenés: 2019. január 17. 

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

citromléről, és megjelenik a „Citromlé termékteszt” felirat. Ezután a megszólalót, dr. Pleva 

Györgyöt, a Nébih Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóságának igazgatóját mutatja a 

kamera.] 

dr. Pleva György: A tea a téli időszak egyik kedvelt itala, ahogyan a hozzá tartozó ízesítők is 

keresettek ilyenkor. A Nébih Szupermenta termékteszt sorozatának legfrissebb számában ezúttal a 

100%-os, előrecsomagolt citromleveket teszteltük. 

[A videó átvált laboratóriumi vizsgálatokat bemutató felvételekre.] 

dr. Pleva György: 13 citromlé komplex vizsgálatát végeztük el. Hat friss léből előállított citromlé, 

valamint hét sűrítményből készült citromlé került a Szupermenta kosarába, melyek közül 5 bio 

minősítésű volt. A termékek hét nagyobb üzletlánc polcairól érkeztek a Nébih laboratóriumába, ahol 

vizsgálták a citromsav-, a kén-dioxid és a C-vitamin tartalmat, de szakembereink mérték a pH-t és a 

tartósítószerek jelenlétét, valamint növényvédőszer-maradványokat is. 

Megnyugtató, hogy élelmiszerbiztonsági szempontból minden termék megfelelt az előírásoknak.  

Szakértőink ellenőrizték a termékspecifikációt, valamint az egyes összetevőkre bekért 

specifikációkat, és a jelölések vizsgálata sem maradhatott el. Számos jelölési hibát tártunk fel, mint 

például a magyar nyelvű tápérték adatok feltüntetésének hiányát.  

[Kedveltségi vizsgálaton készült felvételeket mutat a videó a citromlevekről és a kóstolásról.] 

dr. Pleva György: Kifogásoltuk továbbá az energiatartalmat, a tápérték adatok 

szabálytalan megjelenítését, a tárolási feltételek elmulasztását és annak helytelen jelölését is. Egy 

terméknél a csomagoláson feltüntetett energiaérték és egyes tápanyagok mennyisége nem 

egyezett a termékspecifikációban megadott értékekkel. 

A jelölési problémák miatt a 13 termékből 8-nál indult hatósági eljárás. Hivatalunk az élelmiszer-

vállalkozókat figyelmeztetésben részesíti, és – intézkedési terv benyújtása mellett – kötelezi a hibák 

javítására. 

[dr. Pleva Györgyöt mutatja a kamera.] 

dr. Pleva György: A Szupermenta terméktesztekhez híven ezúttal is sor került a kedveltségi 

vizsgálatra, melynek eredményeiről, illetőleg a teszt lefolyásáról és további érdekességekről a Nébih, 

illetőleg a Szupermenta honlapján tájékozódhatnak az érdeklődők. 

[Beúszik a dobogó, felül címként a „A kóstolók kedvencei: Citromlé 100%-os” felirat, alatta pedig a 

dobogó három szintje jelenik meg: Első helyen a Limmi Citromlé, 0,2 liter, 2495 forint/liter; 

második helyen a Sweet Valley Citromlé, 0,2 liter, 645 forint/liter és a harmadik helyen a CBA 

Citromízesítő, 0,2 liter, 995 forint/liter.] 

[Záróképként fehér háttéren a Szupermenta logója jelenik meg, alatta pedig a „Készítette: 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal”, valamint a „Zene: In the Atmosphere – Bad Snacks” 

felirat.] 


