
27 gesztenyekészítmény került a Szupermenta ünnepi bevásárlólistájára 
Megjelenés: 2020.12.11.  
 
[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 „gyorsfagyasztott gesztenyekészítmény” felirat.] 
 
[A következő zene indulásakor vágóképek jelennek meg tányérra helyezett gesztenyemasszáról, 
mellette reszelővel és konyharuhával.] 
 
Narrátor: Szupermenta tesztsorozatunkban ezúttal 27 gyorsfagyasztott gesztenyekészítmény átfogó 
vizsgálatát végeztük el.  
 
[Fotó jelenik meg gesztenyemasszáról üvegtálon.] 
 
Narrátor: Összesen 22 gesztenyepüré és 5 gesztenyemassza került az ünnepi bevásárlólistánkra.  
 
[Labóratóriumi felvételeket mutat a kamera tárgylemezről, mikroszkópról és a mikroszkóp 
monitorjáról, ami keményítőket jelenít meg.] 
 
Narrátor: A Nébih laboratóriumaiban a szakemberek elvégezték az élelmiszerminőségi és -biztonsági 
vizsgálatokat. 
Megnyugtató, hogy élelmiszerbiztonsági szempontból mindent rendben találtak a szakemberek.  
 
[Fényképek jelennek meg a videóban laboratóriumi asztalon fekvő, kicsomagolt gesztenyemasszákról 
és üvegtálba helyezett valamint félig kicsomagolt gesztenyemasszákról.] 
 
Narrátor: Azonban számos minőségi és jelölési hibával találkoztunk.  
13 termék esetében hatósági eljárás indult. Hét terméknél a jelölési hibák miatt az élelmiszer-
vállalkozók figyelmeztetésben részesülnek.  
6 termék esetében élelmiszer-ellenőrzési bírságot szabnak ki a hatósági felügyelőink. 
 
[A kedveltségi vizsgálaton szereplő, sorszámozott gesztenyemasszákról jelennek meg fényképek és 
vágóképek.] 
 
Narrátor: A Szupermenta termékteszt kedveltségi vizsgálatán ezúttal is szakértők és laikusok 
pontozták a termékeket. 
 
[Fotó jelenik meg gesztenyemasszáról, asztalon.] 
 
Narrátor: További információk és a részletes vizsgálati eredmények elérhetők a Nébih Szupermenta 
termékteszt oldalán. 
 
[Beúszik a dobogó, felül címként a „Gyorsfagyasztott gesztenyekészítmény, gesztenyemassza: A 
tesztelők kedvencei” felirat, alatta pedig a dobogó három szintje jelenik meg: Első helyen a Maroni 
Natúr, gyorsfagyasztott gesztenyemassza cukor és aromák hozzáadása nélkül, 200 gramm, 3980 
forint/kilogramm; második helyen a Gyorsfagyasztott natúr gesztenyemassza, 250 gramm, 1440 
forint/kilogramm és a harmadik helyen a Culinea, gyorsfagyasztott natúr gesztenyemassza, 250 
gramm, 2196 forint/kilogramm. Ezután beúszik a második dobogó, felül címként a „Gyorsfagyasztott 
gesztenyekészítmény, gesztenyepüré: A tesztelők kedvencei” felirat, alatta pedig a dobogó három 
szintje jelenik meg: Első helyen a Fine Life, gyorsfagyasztott gesztenyepüré, 72% gesztenyebél 
tartalommal, 200 gramm, 2575 forint/kilogramm; második helyen a Finest Bakery, gyorsfagyasztott 
gesztenyepüré, 250 gramm, 1716 forint/kilogramm és a harmadik helyen a Spar, gyorsfagyasztott 
gesztenyepüré, 200 gramm, 2745 forint/kilogramm.] 
 



[Záróképként fehér háttéren a Szupermenta logója és a „Készítette: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal” felirat és a „Zene: Sunset Dream – Cheel” jelenik meg.] 
 


