
Barackpálinkák a Szupermenta poharában 
Megjelenés 2021.02. 23. 
 
[A videó a Szupermenta intrójával kezdődik, amelyben a billentyűzet hangjára kirajzolódik „A 
Szupermenta bemutatja legújabb terméktsztjét” felirat, ez alatt és ez után élelmiszerekről fut vetítés. 
Az intró végén megjelenik a „barackpálinka” felirat.] 
 
[A következő zene indulásakor vágóképek jelennek meg, ahogy barackpálinkát önt valaki egy 
tulipánpohárba, majd a pálinkásüveget leteszi a pohár mellé az asztalra.] 
 
Narrátor: Az év második Szupermenta terméktesztjén 23 barackpálinka vizsgálatát végeztük el.  
 
[Tulipánpoharat mutat a kamera, benne pálinkával, ezután laboratóriumi felvételekre vált a videó.] 
 
Narrátor: A termékek laboratóriumi és nyomonkövetési vizsgálatain túl, a jelölés ellenőrzésére is sor 
került. Jó hír, hogy a termékek laboratóriumi vizsgálatai alapján a barackpálinkákat biztonsággal 
fogyaszthatjuk. Persze csak mértékkel! 
 
[Pálinkás üvegekről, pálinka kiöntéséről és tulipánpohárról készült felvételek jelennek meg.] 
 
Narrátor: Két terméket azonban minőségi és jelölési hibák, továbbá egyéb gyártmánylappal 
kapcsolatos hiányosságok miatt a hatósági felügyelőink kivontak a forgalomból, továbbá 
szankcionálták, valamint kötelezték a termékek gyártóit a termékek forgalomból történő 
visszagyűjtésére. 
Mindemellett két barackpálinkánál a kereskedelmi üzletláncok nyomonkövetési hiányosság 
megállapítása következtében élelmiszerlánc-felügyeleti bírságot kötelesek fizetni. 
További két termék esetében a gyártmánylap hitelesítésére vonatkozó hiányosságok miatt, a 
szakembereink figyelmeztetésben részesítették és a jogsértés megszüntetésére kötelezték a gyártókat.  
Egy esetben pedig kisebb jelöléssel összefüggő hiányosság megszüntetésére hívtuk fel a termék 
gyártójának figyelmét. 
 
[A kedveltségi vizsgálat egyik asztalán pálinka pohárba öntését, majd tulipánpoharat mutat a kamera, a 
háttérben pedig egy embert amint a pontokat vezeti fel a lapra.] 
 
Narrátor: A Szupermenta termékteszt kedveltségi vizsgálatán ezúttal is szakértők és laikusok 
pontozták a termékeket. 
 
[Kép jelenik meg tulipánpohárról, benne pálinkával.] 
 
Narrátor: További információk és a részletes vizsgálati eredmények elérhetők a Nébih Szupermenta 
termékteszt oldalán. 
 
[Beúszik a dobogó, felül címként a „Barackpálinka: A tesztelők kedvencei” felirat, alatta pedig a 
dobogó három szintje jelenik meg: Első helyen az Agárdi Miraculum, kajszibarack pálinka, 0,5 liter, 
15498 forint/liter; második helyen a Nobilis, kajszibarack pálinka, 0,5 liter, 15178 forint/liter és a 
harmadik helyen a Márton és lányai, kajszibarack pálinka, 0,35 liter, 22568 forint/liter.] 
 
[Záróképként fehér háttéren a Szupermenta logója és a „Készítette: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal” felirat jelenik meg, középen két videóajánlással: bal oldalon a „Elkészült a keserű likőrök 
Szupermenta rangsora”, jobbra a Szupermenta lejátszási lista.] 
 
 


