
Ha ősz, akkor sütőtök – ezúttal Szupermenta módra 
Megjelenés: 2020. október 30.  
 
[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 „sütőtök” felirat.] 
 
[A következő zene indulásakor vágóképek és fotók jelennek meg nyers egész illetve szeletelt, sült 
sütőtökökről.] 
 
Narrátor: Szupermenta tesztsorozatunkban ezúttal az ősz egyik jellegzetes termékét, a 
sütőtököt teszteltük. Összesen 11 hazai termesztésű tököt vizsgáltunk. 
 
[Fotó jelenik meg egy egész és egy félbevágott sütőtökről, ezután fekete háttér előtt balról 
jobbra pásztázva különböző fajtájú sütőtököket mutat egészben a kamera.] 
 
Narrátor: A hét kanadai sütőtök vizsgálatán túl arra is kíváncsiak lettünk, hogy a boltok 
polcain megtalálható fajták közül melyik termék kerülne ki győztesen.  
 
[Vágóképeket mutat a videó üvegtálkákba kiporciózott sült sütőtökdarabokról, ezután fotó 
jelenik meg, amelyen fekete háttér előtt különböző fajtájú sütőtökök vannak.] 
 
Narrátor: Így a termékteszt kiegészült négy más fajtájú, de szintén étkezési célra szánt tök 
komplex vizsgálatával is.  
 
[A sütőtökök laboratóriumi vizsgálatát előkészítő folyamatait bemutató vágóképekre vált a 
videó.] 
 
Narrátor: Laboratóriumainkban számos vizsgálatot végeztünk, többek között a nitrit, nitrát és 
cukortartalom, továbbá beltartalmi értékeket mértünk. Sor került a listeria baktérium és a 
növényvédő szerek esetleges jelenlétének vizsgálatára is.  
 
[Laboratóriumi kompozíciót jelenít meg egy fotó, laboratóriumi eszközökkel és sütőtökkel az 
asztalon.] 
 
Narrátor: Megnyugtató, hogy élelmiszerbiztonsági szempontból minden termék megfelelt. 
 
[Fényképek és vágóképek jelennek meg egész és szeletelt, sült sütőtökökről.] 
 
Narrátor: Egy esetben találkoztunk helytelen jelöléssel. Szakembereink megállapították, hogy 
a termék nem nevezhető a forgalmazó által feltüntetett fajtának, de abba a fajtakörbe 
sorolható. Ellenőreink bekérték a termék adatait az érintett forgalmazótól. A továbbiakban 
hatósági figyelmeztetés várható. 
 
[Vágóképeket mutat a videó a termelő raktárában, ládákba gyűjtött sütőtökökről, 
jegyzőkönyvírásról.] 
 
Narrátor: A terméktesztet kiegészítve egy sütőtök termelőnél komplex helyszíni ellenőrzés 
történt. Jó hír, hogy mindent rendben találtak a szakembereink a horti gazdánál. 
 
 



[A kedveltségi vizsgálaton készült vágóképek jelennek meg, amelyek a sütőtökök porciózását 
és kóstolását mutatják be.] 
 
Narrátor: A Szupermenta termékteszt kedveltségi vizsgálatán ezúttal is szakértők és laikusok 
pontozták a termékeket. 
 
[Fényképet mutat a videó szeletelt, mellette pedig egész sütőtökről.] 
 
Narrátor: További információk és a részletes vizsgálati eredmények elérhetők a Nébih 
Szupermenta termékteszt oldalán. 
 
[Beúszik a dobogó, felül címként a „Sütőtök: A tesztelők kedvencei” felirat, alatta pedig a dobogó 
három szintje jelenik meg: Első helyen az Auchan, kanadai sütőtök, 249 forint/kilogramm; második 
helyen a Tesco, sütőtök lédig, 129 forint/kilogramm és a harmadik helyen a Lidl, kanadai sütőtök, 249 
forint/kilogramm.] 
 
[Záróképként fehér háttéren a Szupermenta logója és a „Készítette: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal” felirat és a „Zene: Swag – Lance Taber” jelenik meg.] 

 
 
 


