
Előre csomagolt sárgarépákat vizsgált a Nébih 

Megjelenés: 2019. október 29. 
 

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

sárgarépáról, valamint a tisztításáról, szeleteléséről, és megjelenik a „Sárgarépa termékteszt” 

felirat. Ezután a megszólalót, Ecsedi Istvánt mutatja a kamera.] 

 

Ecsedi István: A Nébih Szupermenta legújabb terméktesztjén az előre csomagolt sárgarépákat 

ellenőriztünk. 11 terméket vettünk górcső alá, amelyek között bio és hagyományos termesztésű, 

valamint esztétikailag kifogásolt termékek is szerepeltek. 

 

[Laboratóriumi vizsgálatokat bemutató felvételek jelennek meg.] 

 

Ecsedi István: A hatósági laboratóriumi vizsgálatok során elemeztük a növényvédőszer-

maradék, a kálium, a nitrit és a nitrát, a nedvesség- és az összescukor-tartalmat. A 

mikrobiológiai vizsgálatok során az Escherichia Coli és a penészgomba jelenlétét. A béta-

karotin és C-vitamin mennyiségi mérése szintén fontos eleme volt a vizsgálatoknak. A 

vitamintartalmat nem csak a nyers, hanem a hőkezelt répáknál, illetve a héjban és a répatestben 

is megmértük. 

A laboratóriumi eredmények minden tesztelt sárgarépa esetében azt bizonyították, hogy a 

beltartalmat ellenőrző mérések a szakirodalmi értékeknek megfelelőek. Megállapítottuk, hogy 

a vizsgált répák héjában és a répatestben lévő vitamintartalom között nincs jelentős különbség. 

Az eredményeink ugyanakkor azt nem igazolták, hogy a bio sárgarépáknál magasabb 

vitamintartalom várható, illetve, hogy az esztétikailag nem tökéletes sárgarépák szegényebbek 

lennének vitamintartalom tekintetében. 

A 11 mintából 10 maradéktalanul megfelelt az élelmiszerbiztonsági előírásoknak, ám egy 

esetben nem engedélyezett talajfertőtlenítő készítmény maradványokat találtunk. A kimutatott 

hatóanyag az emberi szervezetre akut egészségügyi károsító hatást nem jelent. A jogszabályok 

alapján azonban ezt a készítményt kizárólag üvegházakban, uborka és paprika kultúrákban 

szabad használni.  

 

[A kedveltségi vizsgálaton készült felvételeket mutatja a videó a sárgarépák prociózásáról, 

kóstolásáról és az értékelőlapról.] 

 

Ecsedi István: Az érintett termelővel szemben a hatósági eljárást indítottunk, várhatóan bírság 

kerül kiszabásra.  

A Szupermenta termékteszt kedveltségi vizsgálatán ezúttal is a szakértő és laikus kóstolók 

pontozták a termékeket „vak-kóstolásos” módszerrel.  

 

[Ecsedi Istvánt mutatja a kamera.] 

 

Ecsedi István: A helyezettekről, a teszt és a vizsgálat eredményeiről részletesen a Nébih és a 

Szupermenta oldalán olvashatnak bővebben. 
 

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

dobogó három szintje jelenik meg: Első helyen a Magyar Zöldség Gyümölcs, Sárgarépa, 

csomagolt, 1 kilogramm, 349 forint/kilogramm; második helyen a Top Carrots, Sárgarépa, 

csomagolt, 1 kg, 279 forint/kilogramm és a harmadik helyen a Tesco, Sárgarépa, csomagolt, 1 

kilogramm, 279 forint/kilogramm.] 

 



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

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal”, valamint a „Zene: Bab Tista – Text Me Records / 

GrandBankss” felirat jelenik meg.] 
 


