
Trappista sajtok versenye 

Megjelenés: 2017. április 25. 

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

trappista sajt darabolásáról, és megjelenik a „Trappista sajt teszt” felirat. Ezután a 

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

dr. Pleva György: A Nébih Szupermenta termékteszt sorozatának legújabb számában a hazai 

kereskedelemben kapható trappista sajtokat teszteltük. 18 hazai előállítású terméket találtunk, 

ezek kívül 8 külföldi, európai uniós országokból származó terméket tudtunk megmintázni. 

[A kedveltségi vizsgálaton készült felvételeket mutat a videó a trappista sajtok kóstolásáról, 

pontozásáról és az értékelőlapokról.] 

dr. Pleva György: 19 zsíros, 5 félzsíros és 2 zsírszegény terméket tudtunk megvizsgálni. A 

vizsgálatokat a Nébih referencia laboratóriumban élelmiszerbiztonsági és -minőségi 

vizsgálatok alá vetettük. Vizsgáltuk a különböző élelmiszerbiztonsági paraméterek közül a 

mikrobiológiai jellemzőket, a nitrát-, nitrit tartalmat, különböző allergének jelenlétét, és egyéb 

adalékanyagok mennyiségének megfelelőségét is. Minőségi szempontból különböző 

élelmiszerkönyvi paraméterek alapján folytattuk a vizsgálatot, illetőleg a hamisításra a 

növényi zsírtartalmat is megvizsgáltuk. A Magyar Élelmiszerkönyv magára a trappista sajtra 

nem fogalmaz meg előírásokat, csak általában a félkeménysajtokra, ahová ez a sajt is 

besorolódik. A különböző vizsgálatok során semmiféle élelmiszerbiztonsági problémát nem 

találtunk. Sőt, az élelmiszerminőségi paraméterek is minden esetben rendben voltak, tehát 

ezzel sem volt problémánk. Viszont a jelöléssel megint elég sok kifogással találkoztunk: 

összesen 10 termék esetében állapítottunk meg jelölési hibákat. Ezekben az esetekben 

kötelezzük az előállítókat, forgalmazókat a hiba kijavítására, illetőleg hatósági 

figyelmeztetésben részesítjük őket.  

[dr. Pleva Györgyöt mutatja a kamera.] 

dr. Pleva György: A tesztsorozatban természetesen a kedveltségi vizsgálat sem maradhatott 

el. Ezzel kapcsolatosan a Szupermenta, illetőleg a Nébih honlapján olvashatnak többet az 

érdeklődők. 

[Beúszik a dobogó, felül címként a „A kóstolók kedvencei: Trappista sajt” felirat, alatta pedig 

a dobogó három szintje jelenik meg: Első helyen a Mizo trappista sajt, hosszú, 6 hetes 

érlelésű, zsíros, félkemény, 700 gramm, 2484 forint/kilogramm; második helyen a Trappista 

sajt*, zsíros, félkemény, 4004 gramm, 1599 forint/kilogramm („*A képen látható illusztráció 

2017 áprilisában vásárolt termék.”) és a harmadik helyen a Fino 1889 Trappista sajt, 35 napig 

érlelt, zsíros, félkemény, 1256 gramm, 1619 forint/kilogramm.] 

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

„Készítette: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal”, valamint a „Zene: Meanwhile In 

Bavaria – Kevin MacLeod (incompetech.com)” felirat jelenik meg.] 




