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Léto NA ROVINU

Naděje v akci:
Drahotová před ME porážela muže,
Spilková sahala po triumfu
V dobré formě se na přelomu jara a léta představily zástupkyně týmu
McDonald´s Olympic Hopefuls. Atletka Anežka Drahotová suverénně
ovládla národní šampionát v chůzi a znovu potvrdila, že patří k vycházejícím hvězdám české atletiky. Golfistka Klára Spilková zase sahala
po premiérovém triumfu na okruhu Ladies European Tour, nepovedené
finále ale nakonec znamenalo „jen“ šesté místo mezi elitou.

Na webových stránkách
www.narovinu.
mcdonalds.cz a www.
narovinu.mcdonalds.sk jsou vám
pravidelně zodpovídány dotazy
ohledně kvality surovin, složení,
výroby a zpracování jídla a nápojů v restauracích McDonald´s.
A protože teploty stoupají, množí
se hlavně otázky týkající se vašich
nejoblíbenějších letních osvěžení.
Dotaz: Co obsahuje vaše Coca-Cola?
Odpověď: Coca-Colu připravujeme na tzv. postmixových strojích,
které míchají originální sirup
Coca-Cola s vodou. Výsledek má
stejnou chuť a kvalitu jako nápoje
prodávané v obchodech, na což
pravidelně dohlíží sama společnost Coca-Cola.
Dotaz: Jaký je rozdíl mezi obyčejným frappé a ledovou kávou?
Odpověď: Naše frappé classic připravujeme podle originální řecké
receptury – led přelijeme kávovým
nápojem a navrchu vytvoříme krémovou pěnu. Můžeš si ho objednat s mlékem nebo bez. Ledová
káva v McCafé je vlastně vídeňská
káva s mlékem (tedy prodloužené
espresso) na ledu ozdobená šle-

hačkou. U pultu v každé restauraci
McDonald´s se jako ledová káva
prodává porce kávy s naší skvělou
zmrzlinou.
Dotaz: Z čeho je přesně zmrzlina
McFlurry? Můžu si ji udělat doma
a co je k tomu zapotřebí?
Odpověď: McFlurry se připravuje
stejně jako klasická zmrzlina
McDonald´s, tedy z pravého mléka
a smetany, a do ní se pak vmíchají
jednotlivé příchutě. Jde o tradiční recepturu McDonald´s, takže se obáváme, že doma nedosáhneš stejného
výsledku jako v našich strojích na
zmrzlinu. V ceně této zmrzliny jsou
navíc vždy dvě přidané ingredience – kombinace polevy a posypky,
dvou polev nebo dvou posypek.
Dotaz: Jaké je složení Milk shaku?
Odpověď: Naše Milk shaky se skládají z pasterované mléčné směsi
a ochuceného sirupu. Mléčná
směs je vyrobena z prvotřídního
mléka, cukru, sušených mléčných
složek a stabilizátoru z přírodních ingrediencí, který se postará
o správnou nadýchanou konzistenci. To nejdůležitější jsou samozřejmě příchutě - tradiční čokoládová, jahodová a vanilková.

Kam ta holka uhání?, kroutili
hlavou v Poděbradech při dubnovém závodu republikového
mistrovství v chůzi i závodníci
v mužské kategorii. Teprve
osmnáctiletá závodnice se
v lázeňském městečku představila jen týden potom,
co odběhla jako nejlepší
Češka pražský půlmaraton
(11. místo, čas 1:14:25),
a dvacetikilometrovou trať
zvládla ujít v absolutně nejrychlejším čase 1:29:43, jímž
výrazně překročila svůj plán
a téměř atakovala vlastní
národní rekord, který vytvořila
v březnu při závodu ve švýcarském Luganu.
„Překvapilo mě, že jsem
byla schopná držet takové
tempo. Trenér mě zpočátku
brzdil, abych šla takticky. Byla to dobrá prověrka před mistrovstvím
Evropy,“ komentovala spokojená Drahotová svůj výkon s vyhlídkou na
kontinentální šampionát, který v termínu 12. - 17. srpna hostí švýcarský
Curych.

Spilková náskok v Turecku neudržela

Kláru Spilkovou dělilo od premiérového vítězství na turnaji
série Ladies European Tour
(LET) pouhých sedm jamek.
Devatenáctiletá golfistka měla
během finálového kola turnaje
v tureckém Beleku náskok až
čtyř ran, který ale neudržela,
a nakonec se musela spokojit
se šestou příčkou, jíž vyrovnala své dosavadní maximum
v LET.
„Do turnaje jsem vstoupila
ve skvělé kondici, finiš jsem
si ale představovala jinak.
Zahrála jsem pár pěkných
berdíků, ale bohužel pak přišly
i chyby. Ještě mi nebylo přáno
vyhrát, ale vítězství je v dohlednu,“ nevěšela hlavu druhá
Češka na okruhu LET.
Na následujícím turnaji
v Amsterdamu skončila Spilková třináctá. „Celé tři dny jsem hrála velice
vyrovnaný golf. Bohužel se mi nedařilo dávat birdie, jak jsem si představovala,“ hodnotila své vystoupení v Nizozemsku.
Více informací o projektu McDonald´s Olympic Hopefuls
najdete na str. 9.

