
A Szupermenta tesztjén is bizonyították kiválóságukat a tokaji aszúk 
Megjelenés: 2022.11.08. 
 
[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 „5 puttonyos Tokaji aszú bor” felirat.] 
 
[A következő zene indulásakor felvételek következnek asztalon álló borospohárról, borosüvegről és a 
bor pohárba töltéséről.] 
 
Narrátor: A Szupermenta legújabb terméktesztjén összesen 17, 2016-2018-as évjáratú tokaji aszúbort 
hasonlítottunk össze. A borok mindegyike ötputtonyos volt, eredetvédelmi kategóriájukat tekintve 
pedig oltalom alatt álló eredetmegjelölésű. 
 
[Laboratóriumban készült felvételek következnek laboratóriumi kellékekről, eszközökről és magáról a 
palackozott borról.] 
 
Narrátor: A Nébih laboratóriumaiban számos paraméter vizsgálatát elvégezték a szakemberek: 
megmérték többek között a termékek alkohol- és cukortartalmát, valamint a glicerin, a tartósítószerek, 
továbbá számos mikrokomponens mennyiségét és savösszetételét is. Általánosságban elmondható, 
hogy a vizsgált borok beltartalmi és élelmiszerbiztonsági jellemzői megfeleltek az előírásoknak.  
 
[Felvétel a borospohár belső oldalán lecsorduló borról, ezután a palackról.] 
 
Narrátor: A szakemberek a borok jelölésvizsgálata során ellenőrizték, hogy a kötelezően 
feltüntetendő elemek – például évjárat, cukortartalom – szerepelnek-e a címkéken, valamint az egyéb 
jelölések megfelelnek-e a kritériumoknak. A jelölésvizsgálat sem tárt fel hiányosságokat, a vizsgálat 
alá vont borászati termékek mindegyike eleget tett a jogszabályokban és a vonatkozó tokaji 
termékleírásban előírtaknak. 
 
[Felvételek a kedveltségi vizsgálatról: bor kitöltéséről, pontozásáról.] 
 
Narrátor: A Szupermenta terméktesztek egyik legnépszerűbb mozzanata a kedveltségi vizsgálat, 
melyen ezúttal is szakértők és laikus borkedvelők pontozták a termékeket. További információk és a 
részletes vizsgálati eredmények elérhetők a Nébih Szupermenta termékteszt oldalán. 
 
[Egy kéz a teli borospohár mellé helyezi a palackot az asztalra.] 
 
 [Beúszik az első dobogó, felül címként az „5 puttonyos Tokaji aszú borok: A tesztelők kedvencei” 
felirat, alatta pedig a dobogó három szintje jelenik meg:  

Első helyen a Pauleczki Tokaji Muscat Lunel Aszú 2017, 0,5l, 9898 Ft/l;  
második helyen a Sárga Borház Tokaji Aszú 2017, 0,5l, 11998Ft/l; 

 és a  

harmadik helyen a SZM Sommelier Tokaji Aszú 2017, 0,5l, 9838 Ft/l.] 

 


