
Kiderült, mit rejtenek a kapszulák: két tucat kapszulás kávét tesztelt a Nébih 

Megjelenés: 2019. november 28.  

 

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

kapszulás kávéról, kávészemekről, kapszulás kávéfőzőről, és megjelenik a „Kapszulás kávé 

termékteszt” felirat. Ezután a megszólalót, dr. Pleva Györgyöt mutatja a kamera.] 

 

dr. Pleva György: A Szupermenta legújabb terméktesztjén az elmúlt években rendkívüli 

népszerűségnek örvendő kapszulás kávék átfogó vizsgálatát végeztük el. 

 

[Felvételek a kapszulás kávéról, kávéfőzésről.] 

 

dr. Pleva György: Összesen 24 terméket ellenőriztünk. A „hatósági kosárba” koffeintartalmú 

és koffeinmentes „eszpresszó”, illetőleg ilyen módon is elkészíthető termékek kerültek.  

 

[Laboratóriumi vizsgálatokat bemutató felvételek.] 

 

dr. Pleva György: Több mint 1400 laboratóriumi vizsgálatot végeztünk. Az alapvető 

beltartalmi értékek feltárása mellett több esetben is az elkészített kávé vizsgálatára is sor került. 

Kiemelendő a kapszulákban található kávéfajták ellenőrzése, a termékek koffeintartalmának, 

valamint az alumínium kioldódásának analízise. A gluténtartalmat is megmérték 

szakembereink, hiszen ennek jelenléte felvetheti a hamisítás gyanúját. Jó hír, hogy ilyen 

problémával nem találkoztunk. Sőt, a komplex ellenőrzés biztonsági hibát sem tárt fel, a 

kapszulás kávék biztonsággal fogyaszthatók. 

Kevéssé örvendetes a jelölésen feltüntetett kávéfajták összehasonlításának eredménye. 

2 terméknél ugyanis nem egyezett a kapott laboratóriumi eredmény és a csomagoláson jelölt 

kávéfajta. 

További hiba, hogy egy termék jelölésén feltüntették, hogy a koffeinmentes kávékapszulák 

tartalma természetes úton, mindenféle kémiai adalékanyag hozzáadása nélkül lett előállítva. Ez 

az információ is megtévesztőnek minősült, mivel a bekért dokumentumok szerint a 

koffeinmentesítés etil-acetát oldószerrel történt. 

 

[A kedveltségi vizsgálaton készült felvételeket mutat a videó a kávé főzéséről, felszolgálásáról 

és a kóstolásról.] 

 

dr. Pleva György: 24 termékből 6-nál indult hatósági eljárás. Néhány kisebb jelölési hiba miatt 

az élelmiszer-vállalkozók figyelmeztetésben részesültek, míg a súlyosabb jelölési hiányosságok 

miatt élelmiszer-ellenőrzési bírságot szabott ki a Nébih. A hibák kijavítására az érintetteknek 

intézkedési tervet kell benyújtaniuk hivatalunkhoz.  

A Szupermenta termékteszt kedveltségi vizsgálatán ezúttal is szakértő és laikus kóstolók 

pontozták a termékeket „vak-kóstolásos” módszerrel. 

A laboratóriumi-hatósági vizsgálatok eredményeként a súlyosabb, fogyasztót megtévesztő 

jelölési hibák miatt az összesített rangsorból 3 kapszulás kávé végül kizárásra került. 

A koffeinmentes és a koffeint tartalmazó kávék esetén külön Szupermenta rangsor született. 

 

[dr. Pleva Györgyöt mutatja a kamera.] 

 

dr. Pleva György: További információk és a részletes eredmények a Nébih, illetőleg a 

Szupermenta honlapján érhetők el. 

 



[Beúszik a dobogó, felül címként a „A kóstolók kedvencei: Kapszulás kávé Koffeintartalmú” 

felirat, alatta pedig a dobogó három szintje jelenik meg: Első helyen a Nespresso Espresso 

Livanto, 53 gramm, 21818 forint/kilogramm; második helyen a Lavazza Espresso Armonico, 

50 gramm, 17580 forint/kilogramm és a harmadik helyen a Bellarom Classico Espresso, 50 

gramm, 14980 forint/kilogramm. Ezután beúszik a következő dobogó, felül címként a „A 

kóstolók kedvencei: Kapszulás kávé Koffeinmentes” felirat, alatta pedig a dobogó három 

szintje jelenik meg: Első helyen az Amaroy Bar Italia Deceffeinato, 55 gramm, 13618 

forint/kilogramm; második helyen a L’OR Espresso Deceffeinato, 52 gramm, 21135 

forint/kilogramm és a harmadik helyen a Nespresso Arpeggio Deceffeinato, 55 gramm, 23636 

forint/kilogramm.] 

 

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

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal”, valamint a „Zene: 8 Year Anniversary – Diamond 

Ortiz” felirat jelenik meg.] 

 


