
Minőségi és jelölési problémák egyaránt akadtak a Szupermenta kenhető sajtkészítmény 
tesztjén 
Megjelenés: 2020. február 27.  
 
[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 „sajtkészítmény” felirat.] 
 
[A következő zene indulásakor felvételek jelennek meg dobozos sajtkészítményről, annak kenyérre 
kenéséről és fotó az összes tesztelt termékről, majd sajtkrémes kenyérről.] 
 
Narrátor: A Szupermenta legújabb terméktesztjén a népszerű szendvics alapanyag, a 
sajtkészítmények komplex vizsgálatát végeztük el. 
Összesen 31 terméket ellenőriztünk, melyek közül 17 hazai, 14 pedig külföldi előállítású.   
A sajtkészítmények között egyaránt szerepelnek glutén- és laktózmentes termékek. 
 
[Laboratóriumi felvételeket majd jelölést mutat a videó.] 
 
Narrátor: A széleskörű vizsgálatsorozat mikrobiológiai és minőségi paraméterek ellenőrzésére is 
kiterjedt. A mikrobiológiai vizsgálatok élelmiszerbiztonsági szempontból megnyugtató eredménnyel 
zárultak.  
A jelölés ellenőrzése a termékek mintegy kétharmadánál tárt fel hiányosságokat. 
 
[Újra az összes tesztelt termékről készült kép jelenik meg majd vágóképek sajtkrémes kenyérről és a 
dobozos sajtkrémről.] 
 
Narrátor: 31 termékből 20 esetében indult hatósági eljárás. 15 termék esetében figyelmeztetést kaptak 
az érintett vállalkozások. 5 esetben a helytelen, megtévesztő megnevezés használata miatt a hatóság 
szakemberei élelmiszer-ellenőrzési bírságot szabtak ki. A hibák kijavítására az érintetteknek 
intézkedési tervet kell benyújtaniuk a hivatalhoz.  
 
[A kedveltségi felvételen készült felvételeket mutat a videó a kiporciózott sajtkrémekről és azok 
kóstolásáról.] 
 
Narrátor: A Szupermenta termékteszt kedveltségi vizsgálatán ezúttal is szakértő és laikus bírálók 
pontozták a termékeket, vak-kóstolásos módszerrel.  
További információk és a részletes vizsgálati eredmények elérhetők a Nébih Szupermenta termékteszt 
oldalán. 
 
[Beúszik a dobogó, felül címként a „sajtkészítmény: A tesztelők kedvencei” felirat, alatta pedig a 
dobogó három szintje jelenik meg: Első helyen a Président, trappista sajtkrém, 125 gramm, 2392 
forint/kilogramm; második helyen a Milkeria, félzsíros sajtkrém, 200 gramm, 1245 forint/kilogramm 
és a harmadik helyen az Arla, friss, zsírdús. lágy krémsajt, 150 gramm, 1993 forint/kilogramm.] 
 
[Záróképként fehér háttéren a Szupermenta logója és a „Készítette: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal” felirat és a „Zene: Glen Canyon – Dan Lebowitz” jelenik meg.] 

 
 
 


