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Miért nem úgy néz ki, mint a dobozán látható fotó?

Mirelit ételek képen és valóságban

A leves Kiváló Magyar Élelmiszer 
címkével ellátott halászé, 
pontyszeletekkel. Az ára 1790 
forint. A doboz tartalmaz négy 
pontyszeletet és a levesalapot, 
amelyeket összefõzve magyaros 
ételt kapunk. A fõzési idõ 10 
perc, azonban a kiolvasztás és a 
leves felforralása miatt legalább 
fél órát bajlódhatunk a „gyors” 
fogással. Elkészítés után kiné-
zetre hasonlít ugyan a házi 
készítésû hallére, bár hígabb 
a megszokottnál. Kóstolásnál 
szembesülnünk kell azzal, 
hogy az étel ehetetlenül zsíros, 
és mûanyag utóízt hagy. 

A pizza a dobozán és a tele-
vízióban sugárzott reklámjában 
is eredeti olasz ízélményt ígér. 
A második fogás ára 599 forint. 
Kibontáskor a fagyott tésztán 
néhány darab téliszalámi, elvét-

ve kukorica- és paradicsomda-
rabka található. Fagyott álla-
potban egyáltalán nem hasonlít 
a dobozon látható képhez, de 
elkészítés után sem. Az íz- 
élmény nem éri el sem az olasz 
pizzákét, sem a magyar házi 
készítésûekét. 

Desszertnek grillázstekercset 
választottunk, 599 forintért. 
Erre azonban jócskán várni 
kellett, mert a kibontott kis 
csigáknak 90 percig olvadniuk 
kell a sütés elõtt. Az elkészült 
tekercsek hasonlítanak a képen 
láthatóhoz, igaz, kevésbé fénye-
sek és helyenként szétesnek, de 
alapvetõen vizuálisan azt kap-
tuk, amit vártunk. Az ízben itt 
is akadtak kivetnivalók: a töl-
telék sült állapotában is nyers 
érzést kelt. 

– Lehetne eljárást indítani 

azon mirelit termékek gyár-
tója ellen, melyek dobozain 
található fotók megtéveszt-
hetik a vásárolókat, azon-
ban erre még nem volt példa 
– magyarázza Kathi Attila, a 

Nemzeti Fogyasztóvédelmi 
Hivatal fõosztályvezetõje. – Sok 
tényezõt kellene ahhoz meg-
vizsgálni, hogy bebizonyosod-
jon: a készítõk tényleg átverik a 
vásárlókat.� U.�J.

Nem hasonlítanak a dobozukra

Az üzletek hûtõiben számos mirelit áruból válogat-
hatunk, amelyek a csomagolás láttán mind csábító 
lakomát ígérnek. De vajon valóban olyan csábítóak 
a konyhaasztalon is?  Lapunk kipróbált egy három-
fogásos mirelit ebédet  A menü: halászlé, pizza 
és grillázstekercs.  Az alapanyagokat egy átlagos 
szupermarket hûtõjébõl szereztük be, az ebéd össze-
sen 2990 forintba került.
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