
Biztonságosak a burgonyák? A Szupermenta kiderítette! 
Megjelenés: 2022.12.12. 

 

[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 „csomagolt burgonya” felirat.] 

 

[A következő zene indulásakor felvételek következnek tányérra helyezett egész és félbevágott 

burgonyákról, gőzölgő főtt burgonyáról és hasábburgonyáról.] 

 

Narrátor: A Szupermenta legújabb terméktesztjén csomagolt burgonyákat vizsgáltunk. A tesztben 

résztvevő 27 terméket 8 kereskedelmi áruházláncból szereztük be, melyek között 2 bio burgonya 

szerepelt. 

 

[Fotók hálós krumpliról majd laboratóriumi vizsgálatokról következnek felvételek. 

 

Narrátor: Származásuk szerint 13 magyar, 7 francia, 4 szlovák, 2 horvát és 1 osztrák volt, melyek 1 

és 3 kg közötti kiszerelésűek voltak. 

A Nébih laboratóriumaiban sor került többek között a penész és GMO vizsgálatra, a szakemberek 

ellenőrizték a növényvédőszer-maradék és a nehézfémek esetleges jelenlétét, valamint megmérték a 

termékek keményítő- és fehérjetartalmát is. Általánosságban elmondható, hogy a vizsgált burgonyák 

beltartalmi és élelmiszerbiztonsági jellemzői megfeleltek az előírásoknak. 

 

[Fotók hálós burgonyákról.] 

 

Narrátor: A hatósági felügyelők a jelölésvizsgálat során ellenőrizték, hogy a kötelező elemek – 

például a fajtanév vagy a főzési típus – szerepelnek-e a címkéken, valamint a követelményeknek 

megfelelően vannak-e feltüntetve. A jelölésvizsgálat sem tárt fel hiányosságokat, a szakemberek 

mindent rendben találtak. 

 

[Fotó félig meghámozott burgonyáról, majd videó a hasábburgonya tálalásáról és a krumplik 

értékeléséről.] 

 

Narrátor: A Szupermenta terméktesztek egyik legnépszerűbb mozzanata a kedveltségi vizsgálat, 

melyen ezúttal is szakértők és laikusok pontozták a termékeket.  

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

oldalán. 

 

[Burgonya tányéron.] 

 

 [Beúszik az első dobogó, felül címként az „Csomagolt burgonya – „A” típusú, salátának való 

termékek: A tesztelők kedvencei” felirat, alatta pedig a dobogó három szintje jelenik meg:  

Első helyen Sissi, sárga (Tesco finest), 1000g, 399 Ft/kg;  

második helyen Cherie, piros (Príma), 2000g, 500 Ft/kg; 

harmadik helyen Cherie, piros (Spar, Golden Burg), 1500g, 533 Ft/kg.] 

[Beúszik a második dobogó, felül címként az „Csomagolt burgonya – „B” típusú, főzni való 

termékek: A tesztelők kedvencei” felirat, alatta pedig a dobogó három szintje jelenik meg:  

Első helyen Red Fantasy, piros (Lidl Piac, Bio), 1000g, 599 Ft/kg;  
második helyen Ditta, sárga (Aldi, Bio), 1500g, 666 Ft/kg; 

harmadik helyen Red Fantasy, piros (Penny, Golden Burg), 2000g, 475 Ft/kg.] 

 



[Beúszik a harmadik dobogó, felül címként az „Csomagolt burgonya – „C” típusú, sütni való 

termékek: A tesztelők kedvencei” felirat, alatta pedig a dobogó három szintje jelenik meg:  

Első helyen Megan, sárga (Tesco), 2000g, 450 Ft/kg;  
második helyen Wega, sárga (Spar, Golden Burg), 2000g, 545 Ft/kg; 

harmadik helyen Belami, sárga (Lidl Piac), 2500g, 600 Ft/kg.] 


