
A Kiváló Minőségű Élelmiszer (KMÉ) 
védjegyrendszer olyan új, hiteles, 
szakmailag és tudományosan is alátá-
masztott, értékteremtő hazai minőség-
rendszer, ami a kiváló minőségű élel-
miszereket megkülönbözteti a keres-
kedelmi kínálat egyéb termékeitől. A 
KMÉ Arany Fokozatának megszerzé-
séhez elengedhetetlen a Termékmust-
rán való kiváló szereplés.

A Termékmustra a Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal (Nébih) által koordinált, 
laboratóriumi vizsgálatokból, kóstolásból és 
csomagolástesztből álló vizsgálatsorozat, 
melynek célja az adott termékkör szereplői-
nek összehasonlítása.

A vizsgált termékcsoportra első lépésként 
a Nébih szakértői tesznek javaslatot. Elsőnek 
a tejfölökre esett a választás. Ezt követően, 
polcfelmérés alapján, a Nébih mintavétellel 
foglalkozó munkatársai megvásárol-
ták a hazánkban széles vásárlói 
körben elérhető tejfölöket. 
Mindezek után kialakult az 
a 99 tejfölből álló mezőny 
– köztük 10, 12, 15, 20, 
25%-os zsírtartalmú és 
laktózmentes termékekkel 
–, amelyek sokféle szem-
pont alapján szálltak verseny-
be egymással.

A Minőségmustrán szakértő és 
laikus kóstolók bírálták a tejfölök 
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külső megjelenését, állományát, ízét, vala-
mint illatát. A termékeket 10 csoportban, ösz-
szesen 96 fő értékelte. Csoportonként 3-3 
termék – zsírtartalmuk szerint külön kategóri-
ákra bontva – jutott tovább a csúcsbírálatra, 
ahol 30 terméket hasonlítottak össze, és küld-
tek labororatóriumi vizsgálatra a Nébihbe. 
Itt történt a zsírtartalom és a tejsavbaktérium-
szám meghatározása, a zsírsavösszetétel 
vizsgálata, különös tekintettel a melamin-
szennyeződés, valamint a növényi zsírok je-
lenlétének kizárására. 

A Termékmustrán az érzékszervi szempon-
tok mellett a tejfölök csomagolását is tesztel-
ték. A cél annak megállapítása volt, hogy 
mennyire praktikus, ellenálló, felhasználóba-
rát a csomagolás, de a környezeti fenntartha-
tóság szempontjai is megjelentek. 

Fontos kritérium, hogy annyi tejfölt tartal-
mazzon a csomagolás, amennyit jelöltek. 
Ennek megfelelően termékenként több tétel 

tömegét is megmérték, és a kapott át-
lagot összehasonlították a cso-

magoláson feltüntetett mennyi-
séggel, majd értékelték az 
attól való eltérést.

A Nébih a vizsgálati ered-
mények összesítése után ja-
vaslatot tett a KMÉ-
védjegyek tulajdonosának, 
azaz a Védjegyjogosultnak, 

hogy mely termékek kapja-
nak lehetőséget a védjegyhasz-

nálati jog elnyerésére.
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