Ételízesítők a Szupermenta asztalán
Megjelenés: 2022.02.08.
[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 „ételízesítő” felirat.]
[A következő zene indulásakor vágóképek jelennek meg asztalra helyezett, üvegtálkába porciózott
ételízesítőről, körülötte zöldségekkel, borssal.]

Narrátor: Ételízesítő terméktesztünkön 35 terméket vettünk nagyító alá, melyek között 25
hazai és 10 külföldi előállítású volt. Szerepelt köztük só-, adalékanyag- és aromamentes
termék is.
[Üvegtálba hullanak felkockázott zöldségek, ezután laboratóriumi felvételek következnek
pipettázásról.]
Narrátor: A Nébih laboratóriumaiban elvégezték az élelmiszerbiztonsági és -minőségi
vizsgálatokat, ahol sor került - többek között - az ólom és kadmium tartalom és az ízfokozók
vizsgálatára, valamint ellenőrizték az allergének jelenlétét is.
[Fotó az asztalon lévő, üvegtálba helyezett ételízesítőről.]
Narrátor: Öt hazai előállítású ételízesítő csomagolásán sem összetevőként, sem
keresztszennyeződésként nem történt utalás zeller jelenlétére, azonban a laboratóriumi
vizsgálatok kimutatták a zeller allergént.
[Felvételek laboratóriumban, pipettázás, ezután fotók kanálban lévő és fűszertartóba helyezett
ételízesítőről.]
Narrátor: A Nébih az adott megnevezésű összes érintett terméktételt – már a tesztfolyamat
elején, tavaly júliusban – azonnali hatállyal kivonta a forgalomból minőségmegőrzési időre és
kiszerelési egységre tekintet nélkül, továbbá azok forgalomba hozatalát megtiltotta. A vizsgált
ételízesítő tételek fogyasztóktól való visszahívására is sor került. Időközben ezen termékek a
zeller allergénre való utalást is tartalmazó javított jelöléssel újból forgalomba kerülhettek.
[Felvételek zöldséglevesről, üvegtálkába helyezett ételízesítőről.]
Narrátor: Hatósági felügyelőink a termékek teljes körű jelölésvizsgálatát is elvégezték.
[Ételízesítő csomagolást ábrázoló grafika következik.]
Narrátor: 27 termék esetében akadtak hibák többek között a zöldség összetevők
feltüntetésével, a származásra vonatkozó jelöléssel, a tápértékjelöléssel és a szárított
zöldségek mennyiségének jelölésével kapcsolatban.
[Felvételek ételízesítő forró vízbe szórásáról, majd az elkészült ételízesítős léről poharakba
porciózva, ezután értékelőlapot tölti ki az egyik tesztelő.]´

Narrátor: A Szupermenta termékteszt kedveltségi vizsgálatán ezúttal is szakértők és laikusok
pontozták a termékeket.
További információk és a részletes vizsgálati eredmények elérhetők a Nébih Szupermenta
termékteszt oldalán.
[Beúszik az első dobogó, felül címként az „Ételízesítő – Só- és adalékanyag/aromamentes termékek:
A tesztelők kedvencei” felirat, alatta pedig a dobogó három szintje jelenik meg:
Első helyen a Csattos Natúr Ételízesítő Szárított zöldségekből és fűszernövényekből, 215 g, 10228
Ft/kg;
második helyen a Ataisz ételízesítők, natúr vega-mix sómentes zöldségkeverék, 200 g, 3890 Ft/kg és a
harmadik helyen a Naturmind Ételízesítő keverék, 250 g, 3996 Ft/kg.
Beúszik a második dobogó, felül címként az „Ételízesítő – Sót tartalmazó, de
adalékanyag/aromamentes termékek: A tesztelők kedvencei”
Első helyen a Lucullus Natúr Ételízesítő min. 95 % zöldség- és fűszertartalom, 350 g, 2511 Ft/kg;
második helyen a VEGETA NATÚR Ételízesítő, 75 g, 4787 Ft/kg és a
harmadik helyen a Kania ételízesítő min. 45% zöldségtartalommal, 400 g, 1123 Ft/kg
Beúszik a harmadik dobogó, felül címként az „Ételízesítő – Sót és adalékanyagot/aromát tartalmazó
termékek: A tesztelők kedvencei”
Első helyen a Lacikonyha Univerzális Ételízesítő, 250 g, 2796 Ft/kg;
második helyen a Delik'at Ételízesítő, 2000 g, 2280 Ft/kg és a
harmadik helyen a Delik'at Ételízesítő, 200 g, 2095 Ft/kg]
[Záróképként fehér háttéren a Szupermenta logója és a „Készítette: Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal” felirat jelenik meg.]

