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LoNDoll ARAilYÉRMESE a tejcsoklra eskÜszik, de bátran
SZem be néz bárm i tyen édességget

KÍaszEmll D

Szilágyi Áron olimpiai bajnok
kardozónak fe]nőt&ént megadatotl. az, ami gyerekként nem: a
Nébih (Nemzeti Élelmiszerliínc_

biztonsági Hivata]) nagyköveteként Pokomi lia színművész
és Rrákóczi Ferenc rádiós-tévés
szeméiyiségtarsaságában, a Bonbonetti meghívásának eleget téve
részt vehetett egy csokoládégyiárlátogatáson.
,,Elhiszem, hogt ilyenkor a gerekek pdlyaudktsztasa nem uolt
kérdéses: mindenki

a csokiguir-

ban akart dolgozni

-

mondta
London olimpiai bajnoka. - Felnrjttként is élménywlt elsétólni

a gépek közótt, latni, hogt lesz az
alapanyagokból szallítósra előké szített tetmék. Fantasztiktls uolt
néhány percre még a dolgozokat
isfeluáltani, de napi nyolc órában

nem tudom tagam elképzelni

a gépek mellett. Maradok a póston..."
Valószíniileg ezzel nemcsak
ő, hanem minden sportkedvelő
magyar jóI jrár- az ellenfelekpedig
rosszul -, de mi a hel1zet a kísér-

édesszijú. Egl kimerító edzés
utdn azonban jólesik eg tóbla
csoki. Ntilam a tejcsoki a fauorit,

a ktilönbrjzrj töltelékkel

ízesítettek nem uonzanak. Persze, nem
futok el, ha ezekból a faiaikból
kíruilnak. A uiltiguersenyek előtti
hetekben, hÓnapokban különösen odafigyelünk az étkezésre,az
édességetminimóIisra cs,ökkent-

jük. Miután uégeztünk, akkor
szabadul el a pokol! De nem nó-

felrrőtteket
és a sportolókat is megérinti)?
,,Meglepődtem, hogt 3.6 kg a

lam, mert bár nem uetem meg az
édességet, nem keresem az édes
ízeket. Viszont a minőségre kényes uagtok."

ban a hátsó régiókba tartozunk

magyarországi csokoládécyártás csalolem 150 éves mú]tra
tekint vissza, bár mint atájékoz-

téssel (hiszen a csoki

mag/ar

a

ó'tW- amellyel azEU-

_, mert szerintem még én is tijbbet fo gt as ztok, pedig nem u agtok

A

tatón elhangzott,

nyolcvanöt

széaatékbut importárut fogyaszhmk! A táblás termékek kivételével a többi édességből az utóbbi

években egyre kevesebb fogy.
Ami önmagában nem lerrrre baj,
ha közben a jobb minőség felé
tere]né a fogyasztókat. Ebben üszont még sok munka viár az ágazat képviselőire.
,,Tudatos uasdrlórnk tartom
ffragam. Tudom, hogr a magnr
uasórló drérzékeny, de a Nébih

nagtköueteként

ana

próbdlom

felhíuni a figelmet, hogt ez ne
menjen a minőúg rouasóra. In-

kibb keuesebbet fogtasszunk, de
az legten minriségi, mert egészsé-

günk meghdlúlja ezt atörődést."

