
Biztonságosak a kenyérrevalók - 17 dobozos margarint tesztelt a Szupermenta 
Megjelenés: 2020. április 23.  
 
[A videó a Szupermenta intrójával kezdődik, amelyben a billentyűzet hangjára kirajzolódik „A 
Szupermenta bemutatja legújabb terméktesztjét” felirat, ez alatt és ez után élelmiszerekről fut vetítés. 
Az intró végén megjelenik a „dobozos margarin” felirat.] 
 
[A következő zene indulásakor vágóképek jelennek meg margarin kenyérre kenéséről, majd fotó az 
összes tesztelt margarinról.] 
 
Narrátor: Legújabb terméktesztünkön a dobozos margarinokat vizsgáltuk.  
Összesen 17 ízesítés nélküli terméket ellenőriztünk, melyek zsírtartalma 39-60% közötti volt.  
 
[Laboratóriumi vizsgálatokról készült felvételeket mutat a videó.] 
 
Narrátor: A Nébih laboratóriumaiban megmértük minden termék zsír és tartósítószer 
tartalmát, egyes margarinoknál pedig a laktóz, vagyis tejcukor és kazein, tehát tejfehérje 
jelenlétét is. Ezen felül az erukasav-tartalmat, fémszennyezés tekintetében pedig az ólom és 
réz jelenlétét is ellenőriztük, továbbá az omega-3, omega-6 zsírsav tartalom vizsgálatára is sor 
került.  
A vizsgálati eredmények alapján a margarinok megfelelnek a jelölésen szereplő 
zsírtartalmuknak, valamint a laktózmentes jelöléseknek is. 
 
[Fotó következik egy margarinos kennyérről, rajta színes paprikadarabokkal, ezután újra 
laboratóriumi felvételek.] 
 
Narrátor: Fontos és megnyugtató tapasztalat, hogy a termékek nem tartalmaznak 
nehézfémeket (ólmot vagy rezet), ahogyan erukasavat is kizárólag határérték alatti mértékben 
mutatott ki a laboratórium.  
 
[Fotó következi egy nyitott dobozos margarinról, először üres asztalon majd pedig egy 
vágódeszkán, paradicsommal.] 
 
Narrátor: A vizsgált margarinok közül a jelölésük alapján 13-ban használtak tartósítószert, 
mindegyiknél kálium-szorbátot. A laboratóriumi eredmények alapján a tartósítószer a 
jogszabályban meghatározott határérték alatt volt.  
 
[Újra laboratóriumi felvételeket mutat a videó.] 
 
Narrátor: Azoknál a termékeknél is ellenőriztük a tartósítószer jelenlétét, ahol azt nem 
tüntették fel az összetevők között. 2 termékben tényleg nem volt tartósítószer, kettőnél viszont 
kis mennyiségben kimutatható volt a szorbinsav, noha azt nem tüntették fel a termék 
csomagolásán. Emiatt élelmiszer-ellenőrzési bírságot szabtak ki hatósági felügyelőink.  
 
[Fénykép jelenik meg jelölésről majd dobozos margarinról vágódeszkán, ezután margarinos 
kenyér, mellette újhagyma.] 
 
Narrátor: 4 esetben akadtak olyan kisebb jelölési hibák, amik miatt az élelmiszer-
vállalkozókat figyelmeztetésben részesítette a hivatal. A hibák javítására intézkedési tervet 
kell benyújtaniuk az élelmiszer-vállalkozóknak. 
 



[A kedveltségi vizsgálaton készült felvételek következnek, amelyeken a margarinokat 
vizsgálják.] 
 
Narrátor: A Szupermenta termékteszt kedveltségi vizsgálatán ezúttal is szakértők és laikusok 
pontozták a termékeket. 
További információk és a részletes vizsgálati eredmények elérhetők a Nébih Szupermenta 
termékteszt oldalán. 
 
[Beúszik a dobogó, felül címként a „Dobozos margarin: A tesztelők kedvencei” felirat, alatta pedig a 
dobogó három szintje jelenik meg: Első helyen a Líra, félzsíros margarin A-, D-, E vitaminnal, 500 
gramm, 478 forint/kilogramm; második helyen a Bords Eve Olívaolajjal, csökkentett zsírtartalmú 
margarin 4% olívaolajjal, 500 gramm, 1038 forint/kilogramm és a harmadik helyen a Flora Olive, 
39% zsírtartalmú light margarin olívaolajjal, 400 gramm 1573 forint/kilogramm.] 
 
[Záróképként fehér háttéren a Szupermenta logója és a „Készítette: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal” felirat és a „Zene: Point Green Getdown – Craig MacArthur” jelenik meg.] 
 


