A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) szemléletformáló programjaként már három éve jelentkezik különbözô termékcsoportok teszteredményével a Szupermenta. Az eddigi 36 hónap alatt 40 termékkör teljes körû vizsgálatát végezték el a hivatal szakemberei. A minôségi, biztonsági és vásárlói
kedveltségi szempontból egyaránt körbejárt termékkörök között helyet kaptak
feldolgozott élelmiszerek, alkoholos italok, zöldség-gyümölcsök, fûszernövények, fûmagok és állatgyógyászati készítmények is.

Hároméves a Szupermenta…
A NÉBIH 2014 novemberében a vásárlói tudatosság növelése érdekében indította el
szemléletformáló kampányát, a
Szupermentát. A program célja,
hogy a minôség kérdéskörére
fókuszálva terméktesztek formájában segítsen a vásárlóknak az
élelmiszerek, élelmiszerlánchoz
kapcsolódó termékek tudatos
kiválasztásában.
A Szupermenta tesztek egyediségét az a komplex vizsgálati
rendszer adja, ami magában foglalja a NÉBIH laboratóriumaiban
végzett méréseket és a termékek
hatósági ellenôrzését is. A vizsgálatsorozat eredményei bárki
számára megismerhetôk a program hivatalos felületén, a Szupermenta honlapon (www.szupermenta.hu).
A program eddigi 3 éve alatt
40 termékkört vizsgáltak a NÉBIH szakemberei. 1029 terméken mintegy 20 ezer laboratóriumi mérést végeztek. A kedveltségi kóstolásokon 1000-nél
is többen vettek részt.
A terméktesztprogram azonban nem csupán a vásárlóknak,
hanem az elôállítóknak, forgalmazóknak is szól. A Szupermenta terméktesztjén elért helyezés ugyanis bizonyíték a vásárlóknak és presztízs a gyártónak, forgalmazónak. Éppen
ezért volt fontos mérföldkô a
program során a Szupermenta
embléma bevezetése, amelynek használatát 2015 novembere óta kérhetik a vizsgált termékcsoportok dobogós helyezettjei.
2017 novemberéig 18 alkalommal éltek a gyártók, forgalmazók ezzel a lehetôséggel, így
egy évig használhatják a Szupermenta emblémát a termékek csomagolásán vagy reklámfelületeiken.
Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal

Az ötlettôl
az eredmények
megjelenítéséig
Projektindítás: szakértô
kollégák bevonásával tervezzük, hogy egy adott évben milyen termékköröket
vizsgáljunk. Fontos, hogy
olyan legyen, ami népszerû,
szezonális, szakmailag is érdekes, ráadásul össze is hasonlítható!
Polcfelmérés: ha eldôlt,
melyik a vizsgálandó termékcsoport, jöhet a polcfelmérés! Ez a lépés az adott
termékcsoport feltérképezése a nagyobb magyarországi üzletekben, áruházakban.
A cél, hogy átfogó képet
kapjunk a legtöbb vásárló
számára elérhetô kínálatról.
Induló megbeszélés: az
induló megbeszélésen szakértôi döntések alapján kiválasztjuk a laboratóriumi vizsgálatok típusát és irányát, figyelembe véve — többek között — a termék jellegét és a
felmerülô kockázati tényezôket. Az induló megbeszélés
végére már azt is tudjuk,
pontosan hány terméket
vizsgálunk majd.
Mintavétel: a terméklistával indulunk útnak a hatósági mintavételre, és beszerezzük a vizsgálandó termékeket, azaz hatósági mintát
veszünk.
Laboratóriumi, hatósági és érzékszervi vizsgálat: a hatósági mintákat eljuttatjuk a NÉBIH nemzeti
referencialaboratóriumaiba, ahol a termékeket biz-

tonsági és minôségi szempontok mentén egyaránt
vizsgáljuk. A mikrobiológiai
és analitikai mérések száma egy-egy termékteszt
során elérheti akár a háromezret is. A legtöbb esetben érzékszervi vizsgálaton is átesnek a termékek,
amelyeket szigorú szabványok szerint végzünk.
A
laborvizsgálatokkal
párhuzamosan hatósági
szempontból is vizsgáljuk a
termékeket. Azaz például,
hogy megfelelôek-e az elôírt
termékjelölések, szerepelnek-e a csomagoláson a
szükséges információk. Termékcsoporttól függôen a
termelési és gyártási technológiát, az alapanyagot, a

higiéniás körülményeket is
ellenôrizzük.
Kedveltségi vizsgálat: a
népszerû kedveltségi vizsgálaton szakmai és laikus
kóstolókból álló csapat pontozza a termékeket különbözô vásárlói szempontok szerint. Fontos, hogy minél
több ízlés és vélemény megjelenjen a bírálatban.
Eredmények bemutatása: a sok vizsgálat, ellenôrzés és teszt eredményeit
egy nagy táblázatban rögzítjük, aminek a végén kiderül,
mely termékek végeztek az
élen. Olvasóinkat honlapunkon, a szupermenta.hu weboldalon, összefoglaló cikk
formájában tájékoztatjuk az
eredményekrôl.

http://szupermenta.hu/az-otlettol-az-eredmenyek-megjeleneseig-avagy-mit-csinal-a-szupermenta-csapata/

További információk elérhetôk a NÉBIH Szupermenta terméktesztoldalán:
http://szupermenta.hu/az-otlettol-az-eredmenyek-megjeleneseig-avagy-mit-csinal-aszupermenta-csapata/
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