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Dairy Flash – Biuletyn 
informacyjny1 
Ostatnie wiadomości ze świata mleczarstwa 
 

 
  

“Rynki międzynarodowe są istotne dla francuskiej 
laktosfery” 
 
200 francuskich producentów mlecznych zabrało sie na Walnym Zgromadzeniu 

Stowarzyszenia Francuskich Farmerów Mleczarstwa FNPL w mieście Vannes, znajdującym 

się  Morbihan (Francja), jednym z najważniejszych regionów mleczarskich w Europie. 

Prezydent FNPL Thierry Roquefeuil, będący także przewodniczącym grupy Mleko & 

Mleczarstwo Copa Cogeca, powitał przewodniczącego EDA  Michela Nalet (Lactalis), 

Damien Lacombe (Prezydenta Sodiaal) oraz francuską minister rolnictwa, Stéphane 

Travert. 

 
Od lewej do prawej: przewodniczący EDA Michel Nalet, Prezydent  FNPL  Thierry Roquefeuil, Prezydent 

Sodiaal Damien Lacombe oraz  Magali Sartre (Groupe Bel). 

  

“4 litry spośród 10 litrów mleka produkowanych we Francji są spożywane poza Francją, 

głównie w ramach Europejskiego Jednolitego Rynku. Ta część stanowi wysoki wkład w 

wartość dodaną naszego sektora” stwierdził przewodniczący EDA Michel Nalet. 

„Toczona gra jest grą globalną: jako spółdzielnie mleczarskie, musimy czynić wysiłki dla 

odblokowania międzynarodowych potencjalnych rynków dla naszych, w wysokim stopniu 

docenianych, francuskich przetworów mlecznych”, dodał Prezydent Sodiaal Damien 

                                                           
1 Komentarz KSM: Tłumaczenie sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka 



Lacombe. 
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Konferencja EDA 2018  
dot. Polityki  
 ‘Europejskie Mleczarstwo. Nasza droga naprzód’ 

(Środa 21 Marca 2018, Bruksela Belgia)  
Konferencja │ 14.00 – 17.00  

Bufet serowy Buffet │ 17.00 – 20.30 

Więcej informacji: http://eda.euromilk.org/news-events/event/article/eda-policy-

conference-2018.html 

 

Udział wezmą: 

 Tom Tynan, członek gabinetu Komisarza UE Phila Hogana 

 

 
Dr Tzvetan Dimitrov, vice-minister – Ministerstwo Rolnictwa, Żywności i 
Leśnictwa, Bułgaria 

 
 
  
Peter Giørtz-Carlsen,  vice-przewodniczący Europe, Arla Foods 

 
 
 
Jacques Creyssel, Dyrektor Generalny Fédération du Commerce et de la 

Distribution 

 

http://eda.euromilk.org/news-events/event/article/eda-policy-conference-2018.html
http://eda.euromilk.org/news-events/event/article/eda-policy-conference-2018.html


 

Biuletyn informacyjny Dairy Flasch  

15 marca 2018 #5 
Połącz się ze światem mleczarstwa 

 

 
Francuski Minister Rolnictwa Stéphane Travert (po prawej) oraz Prezydent  FNPL  Thierry Roquefeuil (po 

lewej)  

 

AGRIFISH Council2  19 Marca: przyszła agenda … 

W  spotkaniu Rady, w następnym tygodniu, pod przewodnictwem Bułgarskiego 

Ministra Rolnictwa, Żywności i Leśnictwa Rumena Porodzanova,  będzie 

dyskutowana komunikacja Komisji UE dot. ‘Przyszłości Żywności i Rolnictwa’, pod kątem 

finalizacji wspólnego kierunku i opracowania projektu propozycji legislacyjnych 

dotyczących przyszłości CAP po 2020 r.  ➤ patrz doniesienie prasowe  EDA nt. 

‘Przyszłość mleczarstwa, żywności i rolnictwa’ 

http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Press_Room__PR_and_EDA_i

n_the_media_/EDA_Press_Release_The_future_for_dairy__food__and_farming_171206.pdf .  

Projekt wniosków Rady zgromadzonych przez Bułgarską Prezydencję Rady UE był już 

przeglądany przez Specjalny Komitet Rolnictwa w tym miesiącu, a wersja końcowa 

powinna być gotowa przed końcem tego tygodnia. 

 

CLAL.it3 pracuje nad tematem ‘Poznać naszego 
przyszłego konsumenta przetworów mlecznych’  
 
Na spotkaniu w rejonie Grana Padano HQ we Włoszech, twórca CLAL Angelo Rossi i 

jego drużyna dyskutowali z vice-przewodniczącym EDA  Attilio Zanetti  oraz 

sekretarzem generalnym  EDA Alexandrem Anton o wpływie nowych stylów życia, 

                                                           
2 Komentarz KSM AGRIFISH Council - Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFish) 
3 Komentarz KSM: Clal jest włoską firmą konsultingową w zakresie ekonomii włoskiego mleczarstwa (strona int. Clal.it), która analizuje 

rynek mleka, interpretuje trendy i dostarcza danych, wiadomości i syntez poprzez aktywności z zakresu informacji i szkoleń.  

http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Press_Room__PR_and_EDA_in_the_media_/EDA_Press_Release_The_future_for_dairy__food__and_farming_171206.pdf
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Press_Room__PR_and_EDA_in_the_media_/EDA_Press_Release_The_future_for_dairy__food__and_farming_171206.pdf


nowych potrzeb konsumentów jak również percepcji „zrównoważonego rozwoju” oraz 

odpowiedzialności handlu detalicznego. 

 

Biuletyn informacyjny Dairy Flasch  

15 marca 2018 #5 
Połącz się ze światem mleczarstwa 
 

“Podczas edycji 2018 r. naszego forum CLAL w dniu 5 października w Bardolino, będziemy 

zagłębiać się w te tematy. Mamy już zgłoszonych wykładowców wysokiego szczebla z wielu 

części świata, jak India czy Egipt, którzy będą dzielić się z nami swoimi punktami widzenia” 

podkreślił Angelo Rossi. 

 
Od lewej do prawej: vice-przewodniczący EDA  Attilio Zanetti z  dyrektorem generalnym CLAL Angelo 

Rossi i sekretarzem generalnym  EDA  Alexandrem  Anton w  Consorzio Grana Padano HQ we Włoszech  

 

Konsumpcja przetworów mlecznych odgrywa żywotną 
rolę podczas dzieciństwa 
 
Po skupieniu sie na potencjale przetworów mlecznych w zapobieganiu niedoboru 

składników odżywczych u osób starszych, EDA wydało nową broszurę informacyjną nt. 

➤’Przetwory mleczne & dzieci: zdrowa kombinacja’. 

http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Nutrition_Factsheets/2

018_03_05_EDA__Nutrition_factsheet__Dairy_and_children__D-NUT-18-018.pdf 

 
 

Niestety, całkowite spożycie mleka przez dzieci spada, z uwagi na to, że przetwory 

mleczne są często zastępowane przez żywność i napoje o potencjalnie niższej wartości 

odżywczej i gęstości energetycznej. Wiele dzieci i nastolatków nie spożywa 

rekomendowanych ilości przetworów mlecznych, co prowadzi do niewystarczającego 

http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Nutrition_Factsheets/2018_03_05_EDA__Nutrition_factsheet__Dairy_and_children__D-NUT-18-018.pdf
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Nutrition_Factsheets/2018_03_05_EDA__Nutrition_factsheet__Dairy_and_children__D-NUT-18-018.pdf


spożycia istotnych składników odżywczych. Podczas dzieciństwa i dorastania młodzieży, 

dla wzrostu i zdrowego rozwoju kości, a następnie do utrzymania ich w zdrowiu  w 

późniejszym okresie,  potrzebują one wysokiej jakości białka i wapnia. 
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Zarówno białko jak i wapń znajdują się  naturalnie w obfitej ilości w mleku i przetworach 

mlecznych, a ich włączenie jako części domowego i szkolnego posiłku pomaga dzieciom 

rozwijać smak mleka z dzieciństwa i przyswajać zdrowe zwyczaje jedzeniowe w 

późniejszym okresie życia. 

➤ Dzisiaj Komisarz Phil Hogan zaprezentował ostatni raport stwierdzający, że ponad 

285 000 ton przetworów mlecznych zostało rozdystrybuowanych pomiędzy dzieci w 

okresie 2016-2017, jako część Szkolnego Programu Mlecznego, zachęcającego do 

zdrowych zwyczajów żywieniowych! http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-

1823_en.htm 

Zarezerwuj termin na naszą Konwencję 

EDA/Assifonte 2018! ‘Zielona Przyszłość dla 

Europejskiego Mleczarstwa’. 14 – 17 Listopada 2018  w 

Dublinie, Irlandia. Gospodarzem będzie  Dairy Industry Ireland. … z udziałem 

kluczowego prelegenta Komisarza Phila Hogana. 

 

Nadchodzące wydarzenia mleczarskie….. 
Marzec 
● Śr. 21 Konferencja EDA dot. Polityki 2018 
http://eda.euromilk.org/news-events/event/article/eda-policy-conference-2018.html 

● Wt. 27: 11te Forum dot.  Przyszlości Rolnictwa│ Bruksela (Belgia)  

 

Kwiecień 

● Śr. 4 – Pt. 6: 10te   Sympozjum dot. Serów│ Rennes (Francja)  

● Śr. 11 – Czw. 12: Szczyt - Innowacyjność Mleczarska │ Amsterdam (Holandia) ➤  specjalny rabat 50% 

jest dostępny wyłącznie dla członków EDA rejestrujących się na ten szczyt (proszę użyć kodu referencyjnego 

LR750)  

 

● Pon. 16 – Wt. 19: Alimentaria │ Barcelona (Hiszpania)  

● Wt. 17 – Sob. 21: XI Euroforum Polskiego Mleczarstwa │ Rzeszów (Poland)  

● Niedz. 29 – Wt. 1szy maja: ADPI/ABI Doroczna Konferencja │ Chicago (USA)  

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1823_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1823_en.htm
http://eda.euromilk.org/news-events/event/article/eda-policy-conference-2018.html


Maj  
● Śr. 9: ★ Europe Day ★  

● Wt. 14 – Sob. 19: Misja Wysokiego Szczebla Komisarza UE Phila Hogana do  Chin  

● Wt. 15 – Czw. 17: Vitafoods Europe │ Geneva (Szwajcaria) 

 


