
Házhoz rendelt a Szupermenta 
Megjelenés: 2020. augusztus 06. 
 
[A videó a Szupermenta intrójával kezdődik, amelyben a billentyűzet hangjára kirajzolódik 
„A Szupermenta bemutatja legújabb terméktesztjét” felirat. Ezalatt és ezután élelmiszerekről 
fut vetítés. Az intró végén megjelenik a „Házhoz szállított készételek” felirat.] 
 
[A következő zene indulásakor felvételek jelennek meg egy ételt szállító emberről, valamint 
pizzáról, tésztáról, frissen sült ételről, hamburgerről és távol-keleti levesről.] 
 
Narrátor: Tesztsorozatunkban ezúttal készételeket rendeltünk. 5 termékkategórián belül, 
pizzák, tészták, frissen sültek, hamburgerek és a távol-keleti konyha leveseit tettük a virtuális 
kosarunkba. Összesen 26 készételt vizsgáltunk. 
 
[A videó átvált laboratóriumi vizsgálatokat bemutató felvételekre.] 
 
Narrátor: A Nébih laboratóriumában mért eredmények alapján a dobozokról vett felületi 
törletminták nem mutattak ki mikrobiológiai szennyeződést a csomagoláson. 
 
[Újra az ételekről készült fényképek jelennek meg.] 
 
Narrátor:Az ételekből szúrópróbaszerűen vizsgált idegen fajfehérjéket kiszűrő vizsgálatok is 
megfelelő eredménnyel zárultak. Három étel esetében mutatott ki szennyezettséget jelző 
mikroorganizmust a laboratóriumi vizsgálat. 
 
[A videóban újra laboratóriumi vizsgálatokat bemutató felvételek jelennek meg.] 
 
Narrátor: A három problémás étel vizsgálati eredményei alapján az érintett vállalkozásoknál 
a hatósági felügyelőink helyszíni ellenőrzést tartottak. A helyszíni ellenőrzésen tapasztalt 
szabálytalanságok miatt egy esetben szükség volt a tevékenység azonnali felfüggesztésére. 
Mindhárom ellenőrzött vállalkozással szemben hatósági eljárás indult, egy esetben 
figyelmeztetés, két esetben bírság kiszabása folyamatban van. A vásárlói tájékoztatások 
ellenőrzése során hat kiszállított étel allergéntartalmáról semmiféle információt nem kaptunk. 
 
[Ismét az ételekről készült felvételek jelennek meg.] 
 
Narrátor: Sem a weboldalon a megrendelés előtt, sem kiszállításkor nem szerepelt az étel 
allergéntartalmára vonatkozó információ. Az érintett vállalkozásokkal szemben hatósági 
eljárás indult.  
 
[A kedveltségi vizsgálaton készült felvételeket mutatja a videó a készételek kóstolásáról.] 
 
Narrátor: A Szupermenta termékteszt kedveltségi vizsgálatán szakértők és laikusok 
értékelték a termékeket. 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” és a „Zene: 7th FloorTango – Silent Partner” felirat jelenik meg.] 
 


