Minőségi hibákat tárt fel a Szupermenta száraz macskaeledel tesztje
Megjelenés: 2020. december 10.
[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 „száraz macskaeledel” felirat.]
[A következő zene indulásakor vágóképek jelennek meg fára mászó és földön játszó macskáról ezután
a kamera száraztáp edénybe szórását mutatja, amelyhez odasétál egy macska és elkezdi megenni a
tápot.]
Narrátor: Szupermenta tesztsorozatunkban ezúttal 42 száraz macskaeledel átfogó vizsgálatát
végeztük el.
[Közeli fényképek jelennek meg száraz macskaeledelről és egy vágókép, amin egy macska sétál a
kamera felé.]
Narrátor: A széles kínálatból a tesztbe 15 csirkehúsos, 14 halas és 13 marhahúsos eledel került.
Összesen 24 márka 42 terméke képviseltette magát, melyek között hazai és külföldi gyártásúak is
szerepeltek.
[Fotók jelennek meg a macskaeledel laboratóriumi vizsgálatáról, ezután vágóképek következnek
etetőtálkába szórt macskaeledelről és közeli felvételek a macskaeledelről.]
Narrátor: A Nébih laboratóriumaiban vizsgáltuk az eledelek több biztonsági és minőségi paraméterét,
például a mikotoxin szennyezettséget vagy a benne található vitaminok mennyiségét. Emellett
ellenőriztük, hogy a termékek jelölése megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.
Megnyugtató, hogy a biztonsági vizsgálatokon mindent rendben találtak szakembereink.
[Lassított felvétel játszódik le száraz macskaeledel etetőtálkába szórásáról.]
Narrátor: Minőségi hibák miatt viszont összesen 17 termék esetében kellett intézkedni.
[Vágóképek jelennek meg fekvő és játszó macskákról, ezután közeli felvételek a macskaeledelről.]
Narrátor: Jelölési hiba miatt egy esetben indult hatósági eljárás, az érintett termék takarmányjelölési
előírásoknak nem megfelelő forgalmazása miatt.
[Fényképek jelennek meg a kedveltségi vizsgálatról: sorszámozott termékről illetve a
macskaeledeleket vizsgáló emberekről amint a csomagolásokat és a termékeket vizsgálják egy
teremben. Ezután közeli felvétel következik macskaeledelről.]
Narrátor: A Szupermenta termékteszt kedveltségi vizsgálatán ezúttal is szakértők és laikusok
pontozták a termékeket. A száraz macskaeledelek rangsora ezúttal rendhagyó módon a kedveltségi
vizsgálat és a laboratóriumi vizsgálat hatósági értékelése alapján állt össze.
[Fényképek jelennek meg egymás után a macskaeledellel teli etetőtálkáról és egy ülő macskáról.]
Narrátor: További információk és a részletes vizsgálati eredmények elérhetők a Nébih Szupermenta
termékteszt oldalán.
[Beúszik a dobogó, felül címként a „Száraz macskaeledel, marhahúsos: A tesztelők kedvencei” felirat,
alatta pedig a dobogó három szintje jelenik meg: Első helyen a Happy Cat Adult Sterilised VoralpenRind, teljes értékű eledel ivartalanított felnőtt macskák számára, 1,4 kilogramm, 2643
forint/kilogramm; második helyen a Purina ONE Bifensis Dual Defense Sterilcat, teljes értékű

állateledel felnőtt macskák számára marhában és búzában gazdag,
1,5 kilogramm, 1493
forint/kilogramm és a harmadik helyen a Pet Specialist, teljes értékű száraz állateledel felnőtt macskák
számára marhával és zöldségekkel, 1,4 kilogramm, 714 forint/kilogramm. Ezután beúszik a második
dobogó, felül címként a „Száraz macskaeledel, csirkehúsos: A tesztelők kedvencei” felirat, alatta pedig
a dobogó három szintje jelenik meg: Első helyen az IAMS for Vitality Indoor, 100%-ban teljes értékű
és kiegyensúlyozott prémium állateledel felnőtt és idős, lakásban tartott macskáknak friss csirkehússal,
800 gramm, 2499 forint/kilogramm; második helyen a Lechat Excellence Adult Csirke, Rizst, tojást és
almát tartalmazó teljes értékű szárazeledel felnőtt macskák számára, 1,5 kilogramm, 1794
forint/kilogramm és a harmadik helyen a Perfect Fit Sterile 1+, Teljes értékű állateledel felnőtt
macskák számára csirkével, 1,4 kilogramm, 1785 forint/kilogramm. Ezután beúszik a harmadik
dobogó felül címként a „Száraz macskaeledel, halas: A tesztelők kedvencei” felirat, alatta pedig a
dobogó három szintje jelenik meg: Első helyen a Happy Cat Adult Atlantik-Lachs, Teljes értékű
állateledel valamennyi felnőtt macskák számára, 1,4 kilogramm, 2643 forint/kilogramm; második
helyen a Carnilove, Gabona- és burgonyamentes táplálék bármilyen fajtájú, érzékeny emésztésű,
hosszú szőrű macskák számára, 2 kilogramm, 2885 forint/kilogramm és a harmadik helyen a MultiFit
Adult, Teljes értékű takarmány kifejlett macskáknak - tonhallal, 2 kilogramm, 900 forint/kilogramm.]
[Záróképként fehér háttéren a Szupermenta logója és a „Készítette: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal” felirat és a „Zene: She No Dull Beat – Nana Kwabena” jelenik meg.]

