
Elkészült a keserű likőrök Szupermenta rangsora 
Megjelenés: 2019. június 27.  
 
[A videó a Nébih szignáljával indul, majd a zene indulásakor vágóképeket mutat a videó kupicába 
töltött keserű likőrökről, ezután a megszólalót, Barátossy Gábort mutatja a kamera.] 
 
Barátossy Gábor: A legújabb Nébih Szupermenta terméktesztjében a keserű likőrök teljes körű 
vizsgálatát végeztük el. Összesen 26, különböző kiszerelésű, 27- és 40 térfogatszázalék 
alkoholtartalom közötti szeszesitalt vizsgáltunk melyek között hazai és külföldi gyártók termékei is 
szerepeltek.  
 
[Felvételek keserű likőr töltéséről és kóstolásáról a kedveltségi vizsgálaton.] 
 
Barátossy Gábor: Természetesen, a szokásos módon, a hatósági ellenőrzéseken túl laboratóriumban 
is vizsgáltuk a termékek megfelelőségét. 
 
[Laboratóriumi felvételeket mutat a videó.] 
 
Barátossy Gábor: Sor került többek között a mintázott tételek részletes analitikai elemzésére, többek 
között vizsgáltuk az italok alkohol-, cukor-, metanol-, valamint réztartalmának megfelelőségét. Az 
eredmények alapján elmondható, hogy a vizsgált keserű likőrök élelmiszerbiztonsági- és beltartalmi 
jellemzői minden esetben megfeleltek a jogszabályban előírtaknak. A termékek nyomonkövethetősége 
mellett felügyelőink ellenőrizték a gyártmánylapokat és a vonatkozó jogszabályok alapján vizsgálták 
az italok jelölését is. Fontos, hogy a termékek gyártmánylapján feltüntetett információknak minden 
esetben összhangban kell lenniük a jelölésen feltüntetett adatokkal, valamint az italok összetételével is 
természetesen.  
 
[Újra a kedveltségi vizsgálaton készült felvételeket mutat a videó.] 
 
Barátossy Gábor: A vizsgált alkoholos italok esetében számos ezen egyezőség hiányából fakadó 
jelölési probléma volt, mint például a termékeken szereplő különböző jelölések gyártmánylapokon 
való igazolásának hiánya. Felügyelőink a pontatlanságok miatt egyes gyártmánylapok esetében is 
kifogással éltek. A jelölési problémák miatt 26 termékből összesen 14-nél indult hatósági eljárás 7 
előállító ellen. 
A Nébih a felelős vállalkozókat figyelmeztetésben részesítette és kötelezte a hibák azonnali javítására.  
Természetesen ezúttal sem maradhatott el a kedveltségi vizsgálat, ahol szakértő és laikus kóstolók 
pontozhatták a termékeket vak kóstolásos módszerrel.  
 
[Barátossy Gábort mutatja a kamera.] 
 
A helyezettekről, a részletes eredményekről és további, a teszttel kapcsolatos érdekességekről a Nébih 
és a Szupermenta oldalán olvashatnak az érdeklődők. 
 
[Beúszik a dobogó, felül címként a „a kóstolók kedvencei: keserű likőr” felirat, alatta pedig a dobogó 
három szintje jelenik meg: Első helyen a Berghofer Bitter, keserű likőr, 0,5 liter, 5999 forint/liter; 
második helyen a Bitter, likőr, 0,7 liter, 4856 forint/liter és a harmadik helyen a Ferencz. keserű likőr 
extra, 0,5 liter, 6093 forint/liter.] 
 
[Záróképként a Nébih szignálja majd fehér háttéren a Szupermenta logója és a „Készítette: Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal” felirat és a „Zene: I’m Happy for This Guitar – Freedom Trail” 
jelenik meg.] 

 
 
 


