
 
Nem fenékig tejfel  
Megjelenés: 2018. április 26.  
 
[A videó a Nébih szignáljával indul, majd a zene indulásakor tejföl vizsgálatát mutatja a videó, ezután 
Dr. Pleva Györgyöt mutatja a kamera.]  
 
Dr. Pleva György: A Nébih Szupermenta terméktesztjének legújabb számában ezúttal a magyar 
fogyasztók körében rendkívüli népszerűségnek örvendő tejfölöket vizsgáltuk. A 20%-os tejfölöket 
céloztuk meg, ebből 31 tételt vettünk vizsgálat alá. 
 
[Felvételek a kedveltségi vizsgálat előkészületeiről.]  
 
Dr. Pleva György: Laboratóriumi, érzékszervi- és jelölésvizsgálatnak vetettük alá ezeket a 
tejtermékeket, többek között ellenőriztük a zsírtartalmat, a tejsav baktériumok számát, a nem 
engedélyezett adalékanyagok felhasználását. 
 
[A videón a kedveltségi vizsgálaton készült felvételek jelennek meg a résztvevőkről, majd a 
tejfölökről.]  
 
Dr. Pleva György: Mindenképpen megnyugtató eredmény, hogy a vizsgált tejfölök mindegyike az 
élelmiszerkönyvi előírással összhangban tejszínből és tejföl gyártásához szükséges élő tejsav 
baktériumokból készült, tehát a vizsgált termékeket nem hamisították növényi zsírral, illetve más 
adalékanyagot, így lisztet sem adtak hozzájuk állománysűrítés céljából.   
 
[A kedveltségi vizsgálaton felszolgálják a tejfölöket, a tesztelők pedig megkóstolják azokat.]  
 
Dr. Pleva György: Egy tejfölnél jelentett problémát a penész jelenléte, amit a hatósági érzékszervi 
vizsgálaton tapasztaltak a szakemberek. A penész jelenléte élelmiszerbiztonsági szempontból 
kifogásolható, ezért hivatalunk megtette a szükséges intézkedést. A leggyakoribb hiányosságnak a 
jelöltnél alacsonyabb zsírtartalom bizonyult, ha a termék zsírtartalma nem éri el a jelölésen feltüntetett 
és ez által előírt értéket, az minőségi hibának minősül. Szintén minőségi hibát jelentett, ha a tejsav 
baktériumok száma nem érte el a kellő mennyiséget. Ennek egy termék nem felelt meg, a Nébih 
hatósági eljárást indított a felelős vállalkozásokkal szemben. A fentieken túl találtunk még kisebb 
jelölési hibákat is, ilyen volt például a tápértékek táblázatos feltüntetésének hiánya, a gluténmentes 
felirat vagy a minőségi megkülönböztető jelző jogtalan használata. Ezekben az esetekben a 
vállalkozásokat figyelmeztetésben részesítettük, és természetesen köteleztük a hiba kijavítására.  
Összességében 15 termék esetében kellett eljárást indítanunk.  
 
[Dr. Pleva Györgyöt mutatja a kamera.] 
 
Dr. Pleva György: A termékek Szupermenta-rangsora ezúttal is a kedveltségi vizsgálat alapján alakult 
ki. Ennek eredményeiről a Nébih illetőleg a Szupermenta honlapján olvashatnak az érdeklődők. 
 
[Beúszik a dobogó, felül címként a „a kóstolók kedvencei: tejföl 20%” felirat, alatta pedig a dobogó 
három szintje jelenik meg: Első helyen a Coop tejföl, 330 gramm, 719 forint/kilogramm; második 
helyen a Magyar tejföl, 330 gramm, 906 forint/kilogramm és a harmadik helyen a Lipóti tejföl, 250 
gramm, 1120 forint/kilogramm.]  
 
[Záróképként a Nébih szignálja majd fehér háttéren a Szupermenta logója és a „Készítette: Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal” felirat és a „Zene: Water Lili – The 126ers” jelenik meg.] 


