
  

          

        

   

        

   

       

    

     

  

     

     

  

         

 

          

          

       

  

    

         

       

 

  

           

 

       

 

    

  

   

   

  

 

 

  

  

Paradicsom-vetőmagok nagyító alatt 
Megjelenés: 2022.04.26. 

[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 „paradicsom-vetőmag” felirat.] 

[A következő zene indulásakor vágóképek jelennek meg asztalra helyezett paradicsomokról, vetőmagokról és 

néhány ültetési eszközzel a háttérben.] 

Narrátor: Paradicsom-vetőmag terméktesztünkön 25 terméket vettünk nagyító alá, melyek között 
cseresznye- és koktélparadicsom megnevezésű vetőmagok szerepeltek. 

[Makrofotó paradicsom-vetőmagokról és laboratóriumi vizsgálatot ábrázoló fotó, illetve egy kép 

csíráról, ahogy a csipesszel megfogják.] 

Narrátor: A Nébih laboratóriumaiban szakembereink megvizsgálták a vetőmagok magdarabszámát, 

tömegét, idegenmag-tartalmát tasakonként, illetve a GMO és a paradicsomot kárósító vírus (ToBRFV) 

jelenlétét is. 

[Kinyitják az egyik csíratekercset, majd felvételek vetőmagról és tasakjáról, illetve 
koktélparadicsomokról.] 

Narrátor: A minőségi mutatók ellenőrzése sem maradhatott el, mely a vetőmagok esetében a 
csírázóképesség és a tisztaság vizsgálatát jelentette. Öt mintánál a magdarabszám nem felelt meg a 

csomagoláson szereplő adatoknak. A Nébih saját hatáskörben tájékoztatta az érintett forgalmazókat a 
problémáról, és felszólította őket a hibák javítására. 
Szakembereink a paradicsom-vetőmagok jelölését is ellenőrizték, melynek során vizsgálták a kötelező 

jelölések és az alapvető termékinformáció meglétét. Három termék esetében találtak problémát. A 

Szupermenta termékteszt kedveltségi vizsgálatán ezúttal is szakértők és laikusok pontozták a 

termékeket. 

[Fotó következik csírákról majd félbevágott paradicsomról.] 

Narrátor: A végleges rangsor ezúttal a hatósági és a kedveltségi vizsgálat összesített eredményei 
alapján született meg. 

További információk és a részletes vizsgálati eredmények elérhetők a Nébih Szupermenta termékteszt 
oldalán. 

[Beúszik a dobogó, felül címként az „Paradicsom-vetőmag: A tesztelők kedvencei” felirat, alatta 

pedig a dobogó három szintje jelenik meg: 

Első helyen a Kiepenkerl Romello F1 cseresznyeparadicsom, min. 8 szem, 1350 Ft/tasak; 

második helyen a Samen Pfann Black Cherry (bio) paradicsom, kb. 8 szem, 1680 Ft/tasak 

és a 

harmadik helyen a Kiepenkerl Yellow Pearshaped cseresznyeparadicsom, min. 30 szem, 1190 

Ft/tasak.] 

[Záróképként fehér háttéren a Szupermenta logója és a „Készítette: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal” felirat jelenik meg.] 
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