
Vážený pane Velebo, 

  
ráda bych Vás ujistila, že informace z reportáže na webu tn.cz, na kterou se 
odkazujete, se týkají POUZE trhu Spojených Státu. 
  

McDonald´s po celém světě klade velký důraz na kvalitu a zdravotní nezávadnost svých 
produkt ů. Veškeré suroviny, které používáme na výrobu našich jídel, jsou vždy kvalitní, 
bezpečné a respektují hygienické a zdravotní normy země, ve které působíme. 

Složení hranolek zveřejněné ve Spojených státech, je platné pro místní trh a respektuje 
místní normy a standardy, avšak neodpovídá složení těchto výrobků prodávaných v Evropě 
a České republice.  

U hranolek prodávaných na českém trhu McDonald’s používá jako hlavní surovinu kvalitní 
brambory osmi speciálně vybraných odrůd. Hranolky vyrobené z čerstvých brambor jsou 
pouze ošetřeny dextrózou v koncentraci desetiny procenta (roztok přírodního cukru 
používaný ke standardizaci barvy) a stabilizátorem E450, který je chrání před hnědnutím a 
jehož je v receptuře 0,1%. Nakonec jsou prudce zmraženy. Žádné další přísady nejsou 
používány. 

V restauracích jsou hranolky smaženy ve fritéze ve směsi řepkového a slunečnicového oleje, 
který je vhodný i pro vegetariány. V žádném případě nejsou obaleny v tucích ani látkách 
živočišného původu. Jedinou přísadou v oleji je dimetyl polysiloxán jako přísada potlačující 
pěnění v množství tři desetitisíciny procenta (0,0003%), takže na potravině samotné ulpí 
pouze stopové množství. Tato látka je v Evropě povolenou potravinářskou přísadou. 
Smažení trvá přesně tři minuty při teplotě 168˚C. Po vytažení necháme hranolky okapat a 
přidáme sůl. Maximální doba, po kterou jsou hotové hranolky uchovávány, je sedm minut. 
Poté je nemilosrdně kompostujeme. 

  
Pro úplnost ještě potvrzuji, že podle specifikace výrobce jsou hranolky u nás 
prodávané prosty alergenů. Nedochází ani ke křížové kontaminaci v restauracích, 
protože jak bramborové placky, tak hash brown a od 2.2. spirály jsou bez lepku 
taktéž.   
K obsahu tuku uváděnému na webu tv nova:  pro naše hranolky je správná hodnota 14,5g 
na 100g  
  
Věřím, že na základě výše uvedeného vyjádření zjistíte, že naše hranolky můžeme 
i nadále uvádět jako v hodné pro celiatiky. 
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