
Minőségi hibákat tárt fel a gyorsfagyasztott hasábburgonyák terméktesztje 

Megjelenés: 2017. február 7. 

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

felvételt a videó, és megjelenik a „Gyorsfagyasztott hasábburgonya” felirat. Ezután 

a megszólalót, dr. Pleva Györgyöt, a Nébih Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági 
Igazgatóságának igazgatóját mutatja a kamera.] 

dr. Pleva György: A sült krumpli terméktesztek folytatásaként a kereskedelmi forgalomban 

kapható gyorsfagyasztott, előresütött hasábburgonya termékeket teszteltük. A teszt a szokásos 

sorrendben történt, tehát először a különböző élelmiszerbiztonsági paraméterek kerültek sorra. 

[A kedveltségi vizsgálaton készült felvételeket mutat a videó a hasábburgonyák sütéséről, 

porciózásáról, kóstolásáról és az értékelőlapokról.] 

dr. Pleva György: Ebben a körben elmondhatjuk, hogy semmiféle határérték túllépést nem 

tapasztaltunk. Ezt a termékkört is védi a Magyar Élelmiszerkönyv. Elsősorban külalaki 

paramétereket tartalmaznak az előírások, úgy mint széle darab, zöldült darab, 2,5 centinél 

rövidebb darab, illetőleg a foltosság. A Magyar Élelmiszerkönyv előírásai közé tartozik az is, 

hogy a termékeket minőségi osztályokba kell sorolni. Első osztályú, illetve második osztályú 

minősítés érhető el. Ezzel kapcsolatosan találtuk az egyik gyakori hibát, mivel 9 termék 

esetében ez a minősítés hiányzott. Illetőleg a másik Élelmiszerkönyvi probléma volt, hogy a 

foltos hasábok mennyisége 3 esetben is túlhaladta a megengedett százalékos értéket. 

Egyébként a Magyar Élelmiszerkönyv a széle darabok tekintetében módosítás alatt áll, mivel 

ez a paraméter tulajdonképpen minőségi problémát nem jelent, ennek az eltörlésére 

készülnek. A mi méréseink is ennek a szükségességét támasztották alá. 

[dr. Pleva Györgyöt mutatja a kamera.] 

dr. Pleva György: Természetesen a jelölés vizsgálat sem maradhatott el. Itt tulajdonképpen 

mind a 16 termék esetében találtunk jelölési hibákat. Például érdekesség, hogy az egyik 

terméken a frontoldalon 1 kilós nettó tömegűnek jelölt burgonya a hátoldalon 2,5 kilogramm 

nettó tömegűnek bizonyult.  

[Ismét kedveltségi vizsgálaton készült felvételeket mutat a videó a hasábburgonyák 

értékeléséről.] 

dr. Pleva György: A jelölési hibák nem olyan jelentőségűek voltak, amelyek bírság 

kiszabását vonták volna maguk után, viszont a 3 minőségi hibás termék esetében bírsággal 

fogunk élni. Nem maradhatott el a kedveltségi vizsgálat sem. A szokásos módon laikusok és 

szakértők vizsgálták a termékeket.  

[dr. Pleva Györgyöt mutatja a kamera.] 

dr. Pleva György: A végső sorrendet a Nébih és a Szupermenta honlapján olvashatják el az 

érdeklődők. 

[Beúszik a dobogó, felül címként a „A kóstolók kedvencei: gyorsfagyasztott hasábburgonya” 

felirat, alatta pedig a dobogó három szintje jelenik meg: Első helyen a McCain Original 

hasábburgonya, 2500 gramm, 446,4 forint/kilogramm; második helyen a Spar hasábburgonya, 



750 gramm, 532 forint/kilogramm és a harmadik helyen a Horeca Select hasábburgonya, 2500 

gramm, 355,2 forint/kilogramm.] 

 

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

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal”, valamint a „Zene: Modern Jazz Samba – Kevin 

MacLeod (incompetech.com)” felirat jelenik meg.] 

 

 

 




