
Jól teljesítettek az Irsai Olivér borok a Szupermenta tesztjén 
Megjelenés: 2020. május 25. 
 
[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 az „Irsai Olivér” felirat.] 
 
[A következő zene indulásakor vágóképek jelennek meg az üveges és a pohárba töltött Irsai 
Olivér borokról. Ezek folytatódnak a szöveg alatt is.] 
 
Narrátor: Hatósági, laboratóriumi és kedveltségi szempontból egyaránt mindenben 
megfeleltek az Irsai Olivér borok a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Szupermenta 
terméktesztjén. Összesen 25, 2019-es évjáratú termék komplex vizsgálatát végeztük el. Az 
Irsai Olivér borok napjaink sláger termékeinek számítanak. A kereskedelmi láncok 
kínálatából, tehát a széles körben elérhető termékek közül, 25 Irsai Olivér bort vizsgáltunk a 
legújabb Szupermenta teszten. A borok mindegyike 2019-es évjáratú, ebből 24-et száraz 
kategóriába soroltak előállítóik, míg egynek a címkéjén nem tüntették fel az édességi 
fokozatot.  
 
[A videó átvált laboratóriumi vizsgálatokat bemutató felvételekre.] 
 
Narrátor: A laboratóriumi elemzések során több mint 50 paraméter vizsgálatát végeztük el. 
Többek között a termékek alkoholtartalmát, kén-dioxid, valamint illósav és összes 
savtartalmát is megmértük. Általánosságban elmondható, hogy a vizsgált borok beltartalmi és 
élelmiszerbiztonsági jellemzői megfeleltek az előírásoknak. 
 
[A borok kedveltségi vizsgálatán készült felvételeket mutatja be videó.] 
 
Narrátor: A jelölésvizsgálat sem tárt fel hiányosságokat, a 25 borászati termék mindegyike 
eleget tett a jogszabályokban előírtaknak. A Szupermenta termékteszt kedveltségi vizsgálatán 
ezúttal is szakértő és laikus kóstolók pontozták a termékeket. További információk és a 
részletes vizsgálati eredmények elérhetők a Nébih Szupermenta termékteszt oldalán. 
 
[Beúszik a dobogó, felül címként a „Irsai Olivér: A tesztelők kedvencei” felirat, alatta pedig a 
dobogó három szintje jelenik meg: Első helyen a Frittmann, Irsai Olivér, 0,75 liter, 1320 
forint/liter; második helyen a Font, Irsai Olivér, 0,75 liter, 1332 forint/liter és a harmadik 
helyen a Dubicz, Irsai Olivér, 0,75 liter, 1572 forint/liter.] 
 
[Záróképként fehér háttéren a Szupermenta logója jelenik meg, valamint a „Készítette: 
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal” és a „Zene: The Old RV – Craig MacArthur” 
felirat.] 


