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A kép illusztráció / The picture is illustration



1 NÉBIH Kockázatértékelési Igazgatóság
1 National Agency for Food Safety, Directorate of Risk Assessment

Az interneten egyre népszerűbb kedveltségi termék-
tesztek dömpingjéből a Szupermenta blog egyedül-
álló szakszerűségével emelkedik ki, hiszen laborató-
riumi, érzékszervi és kedveltségi vizsgálatokkal alá-
támasztott, hiteles, hatósági szakvéleményeket tesz 
közzé. A www.szupermenta.hu weboldalon megtalál-
ható minden, ami a fogyasztókat vásárlói döntéseik 
meghozatalában segíthetik: a biztonsági és minőségi 
vizsgálatok eredményein túl, hasznos háttérinformá-
ciók, érdekességek és kedveltségi rangsorok, szak-
értői megjegyzésekkel kiegészítve. A NÉBIH vala-
mennyi terméktesztje egyben hatósági vizsgálat  is, a 
nem megfelelő problémás termékek esetén azonnali 
intézkedésekre is lehetőség ad.

A Hivatal 2014 decemberében a fűszerpaprika-őr-
lemények vizsgálati eredményeit foglalta össze a 
Szupermenta honlapján. A NÉBIH a kereskedelmi 
forgalomban kapható 46 fűszerpaprika mintán vég-
zett el hatósági laboratóriumi és kedveltségi vizsgá-
latot, majd – a kedveltségi mutatók alapján – négy 
kategóriában hirdetett rangsort. A komoly termőhelyi 

hagyományokkal rendelkező magyar fűszerpaprikák 
ezúttal is kimagaslóan teljesítettek.

A vizsgálat a fűszerpaprika-őrlemények biztonsági és 
minőségi tulajdonságaira egyaránt kiterjedt. 

A fűszerpaprikákat a Magyar Élelmiszerkönyv 
irányelvei szerint többféle minőségi kategóriába 
lehet besorolni. Az aktuális besorolás szempont-
jából fontos fejlemény, hogy a Fűszerpaprika-őr-
leményről szóló 2-8720 számú irányelvet 2013-
ban felváltotta a Fűszerpaprika-őrleményről szóló 
2-211 számú irányelv és a Megkülönböztető mi-
nőségi jelöléssel ellátott fűszerpaprika-őrlemény-
ről szóló 2-108 számú irányelv. Bár a „régi” és 
az „új” előírás szerinti paprikák között lényeges 
különbség van, az üzletek polcain 2016. június 
30-ig mind a kétféle paprikát megtalálhatjuk. A 
„régi” és az „új” szabályozás szerint a fűszer-
paprika-őrleményeket a minőségük alapján (pl. 
a színezőanyag-tartalom) a következő minőségi 
csoportokba kell sorolni (1. táblázat).

Összefoglalás

A Földművelésügyi Minisztérium és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
(NÉBIH) az élelmiszerbiztonság és élelmiszerlánc-biztonság területén a 2013-2022 közötti 
időszakban megvalósítandó fő fejlesztések prioritásait a 2013-ban elfogadott Élelmiszer-
lánc-biztonsági Stratégiában határozta meg. Az új stratégia értelmében a Miniszté-
rium és a NÉBIH – a biztonságra és minőségre vonatkozó  ellenőrzési funkciók meg-
erősítése és azok hatékonyságának növelése mellett – kiemelt figyelmet kíván fordí-
tani a lakossági ismeretterjesztésre, a vásárlói tudatottság erősítésére, az általános 
kockázatkommunikációra és a prevencióra. A társadalom minél szélesebb körének 
elérése és hiteles tájékoztatása érdekében a NÉBIH 2014 novemberében Szupermenta 
elnevezéssel internetes termékteszt blogot indított el. 
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1. táblázat. A fűszerpaprikák besorolása színezőanyag-tartalom alapján 
Table 1. Classification of paprika based on their dye content

„régi”
 MÉ 2-8720 

„old”
 MÉ 2-8720 

„új”
MÉ 2-108 és MÉ 2-211 

„new”
MÉ 2-108 and MÉ 2-211

színezőanyag-tartalom 
(minimum ASTA) 

Dye content (minimum ASTA)

Különleges 
(I. osztályú) 

Special quality
(Class I)

Különleges 
(termőhelytől függetlenül) 

Special quality
(regardless of growing area)

120

Csemege 
(II. osztályú) 

Delicate
(Class II)

I. osztályú
Ha termőhelye kizárólag Magyarország,  

akkor a „Csemege” is feltüntethető.
Class I

If grown exclusively in Hungary,  
it can also be marked „Delicate”.

100

Édesnemes 
(III. osztályú) 
Noble sweet

(Class III)

II. osztályú 
Ha termőhelye kizárólag Magyarország,  
akkor az „Édesnemes” is feltüntethető. 

Class II 
If grown exculsively in Hungary,  

it can also be marked „Noble sweet”.

80

Rózsa 
(IV. osztályú) 

Rose
(Class IV)

megszűnt 
discontinued 60

A vizsgált fűszerpaprika-őrlemények származásukat 
tekintve 48%-ban kevert eredetűek (Magyarország 
és más uniós ország) voltak, 39%-uk magyar, 9%-uk 
harmadik ország (Peru és Kína) és 2%-uk uniós tag-
államból származott (1. ábra). Egy terméken pedig 

hiányzott a fűszerpaprika termőhelyére vonatkozó 
jelölés, ami miatt a gyártóval szemben eljárás indult. 
A termékek legnagyobb részét kitevő kevert fűszer-
paprika-őrlemények leginkább magyar és spanyol 
paprika felhasználásával készültek.

1. ábra. NÉBIH által vizsgált fűszerpaprikák eredete
Figure 1. The origin of paprika investigated by NÉBIH

A Hivatal szakemberei laboratóriumi körülmények 
között mind a 46 termék esetében az alábbi jellem-
zőket vizsgálták: 

•	 természetes színezőanyag-tartalom

•	 a nedvességtartalom

•	 az összes hamu tartalom

•	 a savban oldhatatlan hamu tartalom

•	 és a kapszaicinoid-tartalom 

Az eredmények alapján két őrleménynél a mért ér-
ték meghaladta a maximálisan előírt, szárazanyagra 
számított összes hamu értéket, amely a fűszerpap-

48%
 

39%  

9%

2%  
Magyarország és más uniós országok (együtt)
Hungary and other EU member states (together)

Magyarország
Hungary

Peru és Kína
Peru and China

Uniós tagállam
EU member states
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Only the best: authority 
products on the  
Szupermenta blog
Priorities of the main developments to be realized in the 
period 2013-2022 in the fields of food safety and food 
chain safety have been formulated by the Ministry of 
Agriculture and the National Food Chain Safety Office 
(NÉBIH) in the Food Chain Safety Strategy adopted 
in 2013. According to the new strategy, the Ministry 
and NÉBIH – in addition to strengthening control 
functions regarding safety and quality, and increasing 
their efficiency – intend to pay special attention to 
disseminating information to the public, to increasing 
customer awareness, to general commuication of 
risks and to prevention. In order to reach a wider 
range of people and to inform them credibly, an online 
product testing blog named Szupermenta (Super mint) 
was launched by NÉBIH in November 2014.

The Szupermenta blog rises over the plethora of more and 
more popular online product preference tests by offering 
unique professionality, since it provides authentic authority 
expert opinions supported by laboratory, sensory and 
preference testing. On the website www.szupermenta.hu 
all tools can be found that help customers to make buying 
decisions: in addition to results of safety and quality tests, 
useful background information, interesting facts and 
preference rankings, complemented by expert comments. 
All product tests of NÉBIH are also authority analyses, 
allowing for immediate action in case of inadequate, 
problematic products.

In December 2014, analytical results of ground paprika 
samples were summarized by the Office on the homepage 
of Szupermenta. Authority laboratory and preference tests 
were performed by NÉBIH on 46 commercially available 
paprika samples, and then – based on preference 
indicators – they were ranked in four categories. Hungarian 
paprika of great growing traditions performed extremely 
well on this occasion as well.

Tests covered both safety and quality properties of ground 
paprika samples as well. 

According to the guidelines of the Hungarian Food 
Codex, paprika can be classified into several quality 
categories. For the current classification it is an 
important development that Directive 2-8720 about 
paprika was replaced in 2013 by Directive 2-211 
about paprika and Directive 2-108 about paprika 
with a distinctive mark of quality. Although there is a 
significant difference between paprikas according to 
the „old” and the „new” regulation, both types can be 
found on store shelves until June 30, 2016. According 
to the „old” and „new” regulations, ground paprika 
must be classified into one of the following quality 
groups, based on its quality (e.g. dye content, Table 1).

Of the ground paprika samples analyzed, 48% of them 
were of mixed origin (Hungary and other EU countries), 
39% were from Hungary, 9% were from third countries 
(Peru and China), and 2% were from EU member states 
(Figure 1.). The designation of the growing area of one 
paprika was missing from one product, and for this, action 
was initiated against the manufacturer. Mixed ground 

paprika samples representing most of the products were 
produced mainly by using Hungarian and Spanish paprika.

For all 46 products, the following characteristics were 
investigated by experts of the Office under laboratory 
conditions: 

•	 natural dye content

•	 moisture content

•	 total ash content

•	 acid insoluble ash content

•	 and capsaicinoid content

Based on the results, the measured value of total ash 
on a dry weight basis exceeded the maximum allowable 
value in the case of two samples, indicating the presence 
of foreign contaminants of paprika and of fibrous, harder 
organic substances. For three products, the measured 
value of natural dye content was lower than the minimum 
value, and for two of them the moisture content was above 
the limit as well. The capsaicinoid content of another two 
products did not satisfy the requirement of the regulation. 
One of the products, for example, was classified as „hot”, 
but based on its capsaicinoid content, it should have been 
marked „very hot”. Another ground paprika was called 
„hot”, while based on the measured value it corresponded 
to the category „slightly hot”.

In terms of aflatoxin, ochratoxin A, irradiation, pesticide 
residue and amount of forbidden dyes, all products 
satisfied legal requirements.

Legally prescribed labeling requirements were also 
inspected for all products sampled. Deficiencies were 
only found in the case of a few products, labeling mistakes 
included lack of the name or address of the distributor, or 
of the quality classification.

In the end, objections were raised by the experts against 
almost one quarter of the products tested (11 samples), 
and in these cases authority action was initiated.

When establishing a preference ranking, the criteria were 
appearance, color, taste and smell. Based on the specified 
criteria, products were given grades of 1 to 5 by judges 
participating in the test, including experts, laypeople 
and civilians. Testers tasted all authority samples, even 
those samples that were objected to in the end by the 
authority during the inspection. These products were not 
ranked, they were marked with an asterisk and the reason 
for objection was identified. Thus, only unobjectionable 
samples are included in the final ranking, based only on 
the results of the preference testing.

The complete table containing laboratory and preference 
results is available at the Szupermenta blog (www.
szupermenta.hu) or can be downloaded from the 
homepage of NÉBIH.

The first three products in the four paprika categories 
are listed below. Products that would have been ranked, 
but action was taken against them because of authority 
objection are marked with an asterisk.

Category I, protected designation of origin

* Bio Berta heat-free paprika * faulty labeling on packaging

1. Kalocsa ground paprika 40 g

2. Szeged sweet paprika, protected 100 g

* Erdészné’s kitchen 50 g * faulty labeling

3. Special ground paprika, Kalocsa paprika 200 g
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rika idegen szennyező anyagainak és a rostos, ke-
ményebb szerves anyagok jelenlétét mutatja. Három 
terméknél a természetes színezőanyag-tartalomra 
vonatkozó mért érték nem érte el a minimumértéket, 
illetve kettőnél a nedvességtartalom is határérték fe-
letti volt. További két termék kapszaicinoid-tartalma 
nem felelt meg az előírásoknak. Az egyik terméket 
például „csípős” kategóriának jelölték, azonban kap-
szaicinoid-tartalma alapján a „nagyon csípős” kate-
góriába tartozott volna. Egy másik fűszerpaprika-őr-
leményt „csípős”-nek neveztek, míg a mért érték 
alapján csak az „enyhén csípős” kategóriának felelt 
meg.

Az aflatoxin, Ochratoxin-A, besugárzottság, növény-
védőszer maradék, valamint tiltott színezék mennyi-
ség esetében minden termék megfelelt a jogszabály-
ban előírtaknak.

Valamennyi megmintázott terméknél ellenőrizték a 
jogszabályokban előírt jelölési követelményeket is. 
Csak néhány termék esetében akadtak hiányossá-
gok, jelölési hibának számított a forgalmazó nevének, 
címének hiánya, illetve a minőségi besorolás hiánya is.

A szakemberek végül a vizsgált termékek közel ne-
gyedénél (11 db) találtak kifogásolnivalót, ez esetek-
ben hatósági eljárást indítottak. 

Kedveltségi rangsor felállításánál ezúttal is szempont 
volt a külső megjelenés, a szín, az íz és az illat érté-
kelése is. A teszten részt vevő bírálók közt szakem-
berek, laikusok, civilek megadott szempontrendszer 
alapján 1-5 pontig osztályozták a termékeket. A bí-
rálók minden egyes hatósági mintát megkóstoltak, 
azokat a termékeket is, amelyeket a hatóság az el-
lenőrzés során végül kifogásolt. Ezeket a termékeket 
nem rangsoroltuk, azokat csillaggal jelöltük és a ki-
fogás okát is megneveztük. Így a végső sorrendben 
csak a kifogástalan minták találhatóak, kizárólag a 
kedveltségi tesztelés eredménye alapján.

A laboratóriumi és a kedveltségi eredményeket tar-
talmazó teljes táblázat elérhető Szupermenta blogon 
(www.szupermenta.hu) vagy letölthető a NÉBIH hon-
lapjáról.

Alábbiakban a négy fűszerpaprika kategória első 
három helyezettjét közöljük. Csillaggal jelöltük azt a 
terméket, melyek helyezést ért volna el, azonban a 
hatósági kifogás alapján valamilyen eljárás indult az 
adott termék ellen.

I. kategória különleges eredetvédett, oltalom 
alatt álló

* Bio Berta csípősségmentes paprika *hibás jelölés a 
csomagoláson

1. Kalocsai fűszerpaprika őrlemény 40 g

2. Szegedi paprika édes oltalom alatt álló 100g

* Erdészné konyhája 50g * hibás jelölés

3. Különleges Fűszerpaprika őrlemény, Kalocsai 
Fűszerpaprika 200g

II. kategória csípős

* I.osztályú fűszerpaprika őrlemény csípős AUCHAN 
100g * nem megfelelő kapszaicionid tartalom

*Czifra csípős csemege fűszerpaprika őrlemény 
100g *  nem megfelelő kapszaicionid tartalom  

1. Szegedi Paprika csípős, eredetvédett, oltalom 
alatt álló 100g

2. Csemege Fűszerpaprika őrlemény Csípős, Kalo-
csai Fűszerpaprika Zrt. 75 g

* Kotányi paprika csípős, csípős édesnemes fűszer-
paprika őrlemény 50g *  nem megfelelő kapszaicio-
nid tartalom

III kategória I. osztályú csemege

1. Tesco csemege fűszerpaprika őrlemény 75 g

2. Czifra csemege fűszerpaprika őrlemény  100g

3.Lacikonyha fűszerpaprika őrlemény csemege 50g

IV. kategória II. osztályú édesnemes

1.  Czifra édesnemes fűszerpaprika őrlemény 
100g

2. Laci konyha fűszerpaprika őrlemény édesnemes 
100g

3. Házi Arany édesnemes 100g

A NÉBIH havonkénti rendszerességgel vizsgál be 
egy-egy termékcsoportot, amelynek teljes körű labo-
ratóriumi, érzékszervi, valamint kedveltségi tesztelé-
sét végzi el. A Szupermenta két termékteszt közötti 
időszakban is frissül: a NÉBIH hasznos gasztrotip-
pekkel és élelmiszerbiztonsági tanácsokkal látja el a 
blog olvasóit. Blogunk követésére Facebook oldalt is 
létre hoztunk, ahol terméktesztek eredményein kívül 
további hasznos élelmiszer-biztonsági tanácsokat is 
olvashatnak az érdeklődők. 
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Category II, hot 

* First class hot ground paprika AUCHAN 100 g * 
inadequate capsaicinoid content

*Czifra hot delicate ground paprika 100 g * inadequate 
capsaicinoid content  

1. Szeged hot Paprika, protected desgination of origin 
100 g

2. Delicate ground paprika, hot, Kalocsa Paprika Zrt. 75 g

* Kotányi paprika hot, hot noble sweet ground paprika 50 
g * inadequate capsaicinoid content

Category III, Class I delicate

1. Tesco delicate ground paprika 75 g

2. Czifra delicate ground paprika 100g

3. Lacikonyha ground paprika, delicate 50 g

Category IV, Class II noble sweet

1.  Czifra noble sweet ground paprika 100 g

2. Lacikonyha ground paprika, noble sweet 100 g

3. Házi Arany noble sweet 100 g

Different product groups are analyzed by NÉBIH each 
month, performing comprehensive laboratory, sensory 
and preference testing. Szupermenta is updated during 
the period between two product tests: useful gastronomy 
tips and food safety advice is provided by NÉBIH to 
readers of the blog. To follow our blog, a Facebook profile 
was also created, where interested parties can read 
further useful food safety tips, in addition to the results of 
product tests.


