
Teljes kiőrlésű „kenyerek” rangadója a Nébih terméktesztjén 
Megjelenés: 2020. szeptember 23. 
 
[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 „Teljes kiőrlésű „kenyér”” felirat.] 
 
[A következő zene indulásakor vágóképek jelennek meg a tányéron és a kenyeres kosárban 
lévő szeletelt teljes kiőrlésű kenyerekről. Ezek folytatódnak a szöveg alatt is.] 
 
Narrátor: Szupermenta tesztsorozatunkban ezúttal teljes kiőrlésű kenyereket, és hasonló 
összetételű, de nem kenyér elnevezésű termékeket teszteltünk.  
 
[A kép bal oldalán 16 szelet teljes kiőrlésű kenyér jelenik meg, felette „16 termék teljes 
kiőrlésű búzalisztből” felirat. A kép jobb oldalán 2 szelet teljes kiőrlésű kenyér van, felette „2 
termék Graham-lisztből” szöveg. Majd vágóképek jelennek meg a kenyérről és a 
kenyérpirításról.] 
 
Narrátor:A teszt során 16 teljes kiőrlésű búzaliszt és 2 Graham-liszt felhasználásával készült, 
szeletelt, előre csomagolt terméket vizsgáltunk, melyek között formában sült, vekni és cipó 
formájúak is szerepeltek. 
 
[A videó átvált laboratóriumi vizsgálatokat bemutató felvételekre.] 
 
Narrátor: A Nébih laboratóriumaiban megvizsgáltuk többek között az élelmiszerbiztonsági 
és minőségi paramétereket. Továbbá elemeztük minden termék jelölésének jogszabályi 
megfelelőségét is. Élelmiszerbiztonsági szempontból szakembereink ellenőrizték a 
kenyerekben az esetleges mikotoxin, akrilamid és egy bio termék esetében a növényvédőszer 
maradékok jelenlétét is. Megnyugtató, hogy élelmiszerbiztonsági szempontból mindent 
rendben találtak. Minőség szempontjából, egy termék esetében a szárazanyagra vonatkoztatott 
sótartalom meghaladta a Magyar Élelmiszerkönyvben megengedett felső határértéket. A 
minőségi hiba miatt élelmiszer-ellenőrzési bírságot szabtak ki a hatósági felügyelőink. 
 
[Kedveltségi vizsgálaton készült fényképeket mutat a videó a szeletelt teljes kiőrlésű 
kenyérről és az értékelőlapokról.] 
 
Narrátor: A tesztelt termékek több mint a felénél azonban jelölési nem megfelelőségek 
adódtak, így összesen 11 termék esetében indult hatósági eljárás. A jelölési hibák miatt az 
élelmiszer-vállalkozókat figyelmeztetésben részesítették a szakembereink és kötelezték a 
hibák javítására. A Szupermenta termékteszt kedveltségi vizsgálatán ezúttal is szakértők és 
laikusok pontozták a termékeket. 
 
[A képen két szelet teljes kiőrlésű pirítós kenyér van tányérra helyezve; mellette avokádó és 
fokhagyma.] 
 
Narrátor: További információk és a részletes vizsgálati eredmények elérhetők a Nébih 
Szupermenta termékteszt oldalán. 
 
[Beúszik a dobogó, felül címként a „Teljes kiőrlésű „kenyér”: A tesztelők kedvencei” felirat, 
alatta pedig a dobogó három szintje jelenik meg: Első helyen a Tesco, tönkölyös vekni, 400 



gramm, 748 forint/kilogramm; második helyen a Spar, teljes kiőrlésű toast kenyér, 500 
gramm, 618 forint/kilogramm és a harmadik helyen a Rivercote, toast szeletek teljes kiőrlésű 
búzaliszttel, 500 gramm, 498 forint/kilogramm.] 
 
[Záróképként fehér háttéren a Szupermenta logója jelenik meg, valamint a „Készítette: 
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal” és a „Zene: Vans in Japan – BuckeyeBonzai” 
felirat.] 


