
Rendhagyó ünnepi termékteszt: Biztonságosak a „húsvéti sonkák” 
Megjelenés: 2020. április 03.  
 
[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 „sonka” felirat.] 
 
[A következő zene indulásakor vágóképek sonka szeleteléséről illetve vágóképek és fotók 
vágódeszkán lévő sonkáról. A szöveg alatt ezek folytatódnak.] 
 
Narrátor: A Szupermenta legújabb terméktesztjén a húsvét egyik slágertermékét a sonkákat 
vizsgáltuk.  
Összesen 19 előállító 22 terméke került a tesztbe, melyek között 21 magyar és 1 szlovák termék 
szerepelt. 
 
[Vágóképek sonka főzéséről és a vízből kivett sonkáról.] 
 
Narrátor: A húsvét előtt fellelhető széles kínálatból ezúttal a sertéscombból készült, darabolt vagy 
kötözött, füstölt, nyers termékeket vettük górcső alá.  
 
[Fényképek jelennek meg kötözött és darabolt sonkákról, majd laboratóriumi fotó következik 
pipettázásról.] 
 
Narrátor: A szakembereink kiemelt figyelmet fordítottak a sonkák élelmiszerbiztonsági vizsgálatára: 
mikrobiológiai, toxikológiai és parazitológiai paramétereket egyaránt mértek. Megnyugtató, hogy 
élelmiszerbiztonsági tekintetben minden vizsgált sonka maximálisan megfelelt az előírásoknak.  
 
[A szöveg alatt vágóképek és fotók jelennek meg sonkáról.] 
 
Narrátor:A sonkák minőségi megfelelőségét is ellenőriztük. 
A sótartalom vizsgálata alapján 4 termék kisebb mértékben meghaladta a Magyar Élelmiszerkönyv 
szerint meghatározott maximum értéket.  
 
[A videó átvált laboratóriumi vizsgálatokról készült felvételekre.] 
 
Narrátor: Továbbá a gyártás során hozzáadott nitritmennyiség 2 gyorspácolt termék esetén 
meghaladta a jogszabályban előírt határértéket.  
 
[Fénykép jelenik meg sonka jelöléséről, ezután laboratóriumi felvételekre tér vissza a videó.] 
 
Narrátor: A sonkák jelölésének ellenőrzése során a 22 terméknél összesen 18 esetben állapítottunk 
meg kisebb jelölési hibákat.  
A vizsgálatok során tapasztalt nem megfelelőségek és jelölési hiányosságok miatt a Nébih a felelős 
vállalkozásokkal szemben a jogsértés súlyosságának megfelelően jár el. 
 
[Fotómontázst mutat a videó a sonkákról majd fényképet tányéron lévő szeletelt sonkáról, 
zöldségekről, kalácsról és tormáról.] 
 
Narrátor: A Szupermenta termékteszten a jelenlegi járványhelyzetre való tekintettel a szokásos 
kedveltségi rendezvény elmaradt. Helyette a vásárlók számára is látható jellemzőkre fókuszáltak a 
hivatal szakemberei, bízva abban, hogy a rendhagyó leíró értékelés a vásárlás során segítséget adhat a 
sonkák választásában.  
 
Narrátor: További információk és a részletes vizsgálati eredmények elérhetők a Nébih Szupermenta 
termékteszt oldalán. 



 
[Záróképként fehér háttéren a Szupermenta logója és a „Készítette: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal” felirat és a „Zene: Top Down – Dan lebowitz” jelenik meg.] 


