
Mogyorókrémteszttel indítja az évet a Szupermenta 
Megjelenés: 2021. január 26. 
 
[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 „mogyorókrém” felirat.] 
 
[A következő zene indulásakor vágóképek jelennek meg az üvegben lévő mogyorókrémről, a késsel 
kanalazásról és a kenyérre kent mogyorókrémről. Ezek folytatódnak a szöveg alatt is.] 
 
Narrátor: Tesztsorozatunkban ezúttal a gyerekek nagy kedvencét a mogyorókrémet vizsgáltuk. 
Összesen 34, különböző márkájú, kenhetőkakaós-mogyorós terméket teszteltünk, melyek közül 6 db 
bio és 4 db édesítőszerrel készített volt. 
 
[A videó átvált laboratóriumi vizsgálatokat bemutató felvételekre.] 
 
Narrátor: A tesztben szereplő termékeket élelmiszerbiztonsági és minőségi vizsgálatoknak vetettük 
alá a Nébih laboratóriumaiban.  
 
[Újra mogyorókrémekről készült vágóképek és fényképek jelennek meg.] 
 
Narrátor: Megnyugtató, hogy élelmiszerbiztonsági-és minőségi szempontból mindent rendben 
találtak a szakembereink.  
A termékek jelölésének ellenőrzése során azonban számos problémával találkoztunk. Gond volt a 
termékeken szereplő megnevezésekkel, allergének pontatlan jelölésével, összetevők feltüntetésével, 
tápértékjelöléssel, betűmérettel, valamint a minőségmegőrzési idő lejárati dátuma helyének 
megadásával. 
17 termék esetében a mogyorókrémek gyártói, illetve forgalmazói ellen hatósági eljárás indítottak a 
szakembereink. 
A jelölési hibák miatt az élelmiszer-vállalkozók figyelmeztetésben részesültek. 
 
[A kedveltségi vizsgálaton készült fényképeket mutat a videó porciózott mogyorókrémekről és az 
értékelőlapokról.]  
 
Narrátor: A Szupermenta termékteszt kedveltségi vizsgálatán ezúttal is szakértők és laikusok 
pontozták a termékeket. 
 
[Mogyorókrémekről készült fotók jelennek meg.] 
 
Narrátor: További információk és a részletes vizsgálati eredmények elérhetők a Nébih Szupermenta 
termékteszt oldalán. 
 
[Beúszik a dobogó, felül címként a „Mogyorókrém: A tesztelők kedvencei” felirat, alatta pedig a 
dobogó három szintje jelenik meg: Első helyen a Ferrero Nutella, kenhető kakaós mogyorókrém, 400 
gramm, 2823 forint/kilogramm; második helyen a CBA Piros, kakaós-mogyorós krém, 400 gramm, 
1748 forint/kilogramm és a harmadik helyen a Bio Bionella, mogyorós nugátkrém, 400 gramm, 3748 
forint/kilogramm.] 
 
[Záróképként fehér háttéren a Szupermenta logója és a „Készítette: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal” felirat jelenik meg, középen két videóajánlással: bal oldalon a „Teljes kiőrlésű „kenyerek 
rangadója a Nébih terméktesztjén”, jobbra a Szupermenta lejátszási lista.] 
 


