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Ruszył nabór do XII Rankingu 

Spółdzielni Mleczarskich 

Spółdzielnie mleczarskie oraz firmy zajmujące się 

przetwórstwem mleka mogą już zgłaszać swój 

udział w XII Rankingu Spółdzielni Mleczarskich, 

przedsięwzięciu poddającym firmy mleczarskie 

wielopłaszczyznowej analizie przez grono 

niezależnych ekspertów branży. W tym roku do 

grona Członków Kapituły zaprosiliśmy 

niekwestionowanych znawców sektora i rynku 

mleczarskiego. Działanie sfinansowane jest  

z Funduszu Promocji Mleka. 

POBIERZ ANKIETĘ RANKINGOWĄ 

Więcej informacji na stronie Polskiej Izby Mleka: 

http://izbamleka.pl/2018/06/11/ruszyl-nabor-do-

xii-rankingu-spoldzielni-mleczarskich/ 

 

 

 

 

Rozstrzygnięcie XII Ranking Spółdzielni Mleczarskich 

będzie miało miejsce na Gali podczas XVI edycji 

Forum Spółdzielczości Mleczarskiej. 

Forum Spółdzielczości Mleczarskiej to największa 

konferencja branży mleczarskiej w Europie 

Środkowo-Wschodniej, która umożliwia spotkanie  

z najważniejszymi urzędnikami europejskimi oraz 

największymi graczami europejskiej branży 

mleczarskiej.  

Więcej informacji na temat Forum dostępnych na: 

http://forum-mleczarskie.org/ 

 
  
 

Mleczne wakacje to zdrowe wakacje 

Wakacje zbliżają się wielkimi krokami. Już 

niebawem zabrzmi ostatni dzwonek i zaczną się 

dwa miesiące błogiego lenistwa. Wielu z Was 

pewnie ma wakacyjne plany i nie może się już ich 

doczekać. Ale czy wiecie o czym należy pamiętać 

podczas wakacji? 

Podczas odpoczynku pamiętajcie o programie 

„Mamy kota na punkcie mleka”, który jest 

sfinansowany z Funduszu Promocji Mleka  

i prowadzony przez Polską Izbę Mleka we 

współpracy z Polską Federacją Hodowców Bydła  

i Producentów Mleka. Przez cały rok dostarczamy 

Wam nowe, kreatywne, a zarazem zabawne  

i interesujące pomysły na gry i zabawy oraz 

organizujemy konkursy z nagrodami. 

Jednak pamięć o programie i Kocie Mleczysławie to 

trochę mało. W okresie wakacyjnym, jak i przez cały 

rok należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej 

diety, w której mleko i  produkty mleczne powinny 

stanowić jeden z kluczowych elementów. Nabiał to 

źródło białka, witamin A, D, E, K, z grupy B, a także 

minerałów m.in. wapnia i magnezu.  

Udanych Wakacji życzy Wasz kot Mleczysław!!! 

 

Więcej informacji na stronie kampanii: 

www.kochammleko.pl 
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Kraj pochodzenia podstawowego 

składnika środka spożywczego - 

rozporządzenie wykonawcze Komisji 

(UE) nr 2018/775 

29 maja br. opublikowano w Dzienniku 

Urzędowym UE rozporządzenie wykonawcze 

Komisji (UE) nr 2018/775 z dnia 28 maja 2018 r. 

ustanawiające zasady stosowania art. 26 ust. 3 

Rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie przekazywania 

konsumentom informacji na temat środka 

spożywczego, w odniesieniu do przepisów 

wskazujących kraj lub miejsce pochodzenia 

podstawowego składnika środka spożywczego,  

w przypadku gdy jest ono inne niż podane dla tego 

środka spożywczego. 

Bezpośredni link do tekstu ww. rozporządzenia na 

stronie Dziennika Urzędowego UE: LINK  

Dodatkowo, do Biura Polskiej Mleka wpłynął 

Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie pytań  

i odpowiedzi dotyczących stosowania 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1169/2011 ws. przekazywania 

konsumentom informacji na temat żywności 

(2018/C 196/01). Dokument stanowi wytyczne KE  

w formie pytań i odpowiedzi dot. rozporządzenia 

1169/2011 w zakresie ogólnych wymogów 

dotyczących znakowania oraz informacji o wartości 

odżywczej. Dnia 8 czerwca br. został on 

opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii: LINK  

Źródło: MRIRW / Komisja Europejska 
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                       Wydawca: Polska Izba Mleka. 

 
 

Polska Izba Mleka to największa i najprężniej działająca 

organizacja branży mleczarskiej  

w Polsce. Głównym profilem działalności Polskiej Izby 

Mleka jest wspieranie oraz promocja polskiej branży 

mleczarskiej w Polsce i za granicą. 

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść, formę i styl artykułów. 

Przedstawione materiały mają charakter  

wyłącznie informacyjny. 
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