
26 üveges torma a Nébih húsvéti terméktesztjén 
Megjelenés: 2021.03.30. 
 
[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 az „üveges torma” felirat.] 
 
[A következő zene indulásakor vágóképek jelennek meg egész tormáról, üveges tormáról, majd terített 
asztalról amelyen torma is helyet kapott. A szöveg alatt ezek folytatódnak.] 
 
Narrátor: A tavalyi sonkateszt után idén az üveges tormák nyerték el a Szupermenta figyelmét. 
Szezonális húsvéti tesztünkön 26 terméket vizsgáltunk.  
A tesztben szereplő termékeket élelmiszerbiztonsági-, minőségi- és jelölés vizsgálatoknak vetettük alá. 
Megnyugtató, hogy élelmiszerbiztonsági szempontból mindent rendben találtunk.  
 
[Kép jelenik meg egész, reszelt és üveges tormáról, ezután egy fotó következik, amin kanállal vesz ki 
valaki tormát az üvegből.] 
 
Narrátor: A jelölésvizsgálat során számos problémával találkoztak szakembereink. Gond volt többek 
között az összetevők-, a tápérték jelölésével valamint a megkülönböztető jelölésekkel is. 
 
[Fényképet mutat a videó üveges tormáról, majd vágóképeket és fotót terített asztalról, rajta sonkával, 
főtt tojással, zöldségekkel és reszelt tormával.] 
 
Narrátor: Két hazai gyártónál a teszt kiegészítéseként helyszíni ellenőrzést is tartottak hatósági 
felügyelőink. Az egyik üzemben folytatott helyszíni ellenőrzés eredményeképp, bizonyítást 
nyert, hogy hét termék esetében, a nem megfelelő jelölés miatt sérült a vásárlók valósághű 
tájékoztatása. 
 
[Fotók jelennek meg laboratóriumi vizsgálatról.] 
 
Narrátor: A terméktesztben részt vevő üveges tormák tartósítószer tartalom vizsgálata még nem 
zárult le, a szorbinsav vizsgálatok folyamatban vannak. 
 
[A kedveltségi vizsgálaton készült fotók jelennek meg a kiporciózott tormáról és az értékelőlapról.] 
 
Narrátor: A Szupermenta termékteszt kedveltségi vizsgálatán ezúttal is szakértők és laikusok 
pontozták a termékeket. 
 
[Fénykép jelenik meg az előtérben üveges tormával, a háttérben pedig vágódeszka, rajta paradicsom, 
paprika és petrezselyem.] 
 
Narrátor: További információk és a részletes vizsgálati eredmények elérhetők a Nébih Szupermenta 
termékteszt oldalán. 
 
[Beúszik a dobogó, felül címként az „Üveges torma: A tesztelők kedvencei” felirat, alatta pedig a 
dobogó három szintje jelenik meg: Első helyen az Univer, reszelt torma, 190 gramm, 2311 
forint/kilogramm; második helyen a Grande, reszelt torma, 160 gramm, 775 forint/kilogramm és a 
harmadik helyen a Czifra, ecetes reszelt torma, csípős, 200 gramm, 1075 forint/kilogramm.] 
 

[Záróképként fehér háttéren a Szupermenta logója és a „Készítette: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal” felirat jelenik meg, középen két videóajánlással: bal oldalon a „Rendhagyó ünnepi 
termékteszt: Biztonságosak a „húsvéti sonkák”, jobbra a Szupermenta lejátszási lista.] 


