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Zawiadomienie o zmianie miejsca
posiedzenia Walnego Zgromadzenia
Członków Polskiej Izby Mleka

Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Mleka
odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 r. o godz. 11.00
w Hotelu Sheraton Grand Warsaw przy ul. Bolesława
Prusa 2, 00-493 w Warszawie.

Standard PIM „Bez GMO” spełnia
oczekiwania klientów
Każdy konsument robiąc zakupy może mieć obawy
o jakość kupowanej żywności. Wynikać one mogą
z przekazu medialnego lub opinii przyjaciół. Dotyczy
to zwłaszcza żywności modyfikowanej genetycznie,
która jest często tematem szerokiej dyskusji. Wiedza
na temat wpływu GMO na organizm człowieka jest
nieustannie rozwijającym się obszarem nauki,
a badania laboratoryjne niemal każdego dnia
dostarczają nowych informacji w tym zakresie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów
oraz podmiotów zrzeszonych w PIM, Polska Izba
Mleka opracowała Standard PIM „Bez GMO”.
Umożliwia on podmiotom działającym w łańcuchu
spożywczym i paszowym wdrożenie wymagań
zapewniających stosowanie najlepszych praktyk
w obszarze wyrobów wolnych od GMO, a także
zapewnienie najwyższej jakości oraz zgodności
z przepisami prawnymi.
Tworząc niniejszy standard poczyniono kilka
istotnych założeń. Uznano, że pojęcie wolne od GMO
będzie odnosiło się do poziomu zawartości
składników
modyfikowanych
genetycznie
określonych w przepisach prawa, wynikającego
z
techniczno-technologicznych
możliwości
pozyskania produktu „wolnego od GMO” na
konkretnie określonym poziomie jego dopuszczalnej
obecności. Producenci posiadający certyfikat
Standardu PIM „Bez GMO” są w stanie udowodnić
swoim klientom, że oferowany przez nich produkt
jest bezpieczny oraz spełnia ich oczekiwania.
Nie czekaj, dołącz już dziś do grona firm
posiadających certyfikat Standardu Polskiej Izby
Mleka „Bez GMO”!

Wszystkie firmy zainteresowane wymaganiami
Standardu PIM „Bez GMO” zapraszamy do
bezpośredniego kontaktu z biurem Polskiej Izby
Mleka
pod
adresem
mailowy:
nongmo@izbamleka.pl

Twitter PIM: https://twitter.com/PolskaIzbaMleka
Facebook PIM: https://www.facebook.com/PolskaIzbaMleka
Strona Polskiej Izby Mleka: http://www.izbamleka.pl
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Ceny zbytu artykułów mleczarskich
Na rynku krajowym w pierwszym tygodniu czerwca
2020 r. odnotowano wzrost cen towarowych
artykułów mleczarskich. Zakłady mleczarskie
monitorowane w ramach Zintegrowanego Systemu
Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach
1–7.06.2020r. masło w blokach zbywały po
12,68 zł/kg, o 4,1% drożej niż tydzień wcześniej oraz o
2,1% drożej niż przed miesiącem. Za masło
konfekcjonowane płacono 15,01 zł/kg (3,00 zł za 200
gramową kostkę), o 0,2% więcej niż w poprzednim
notowaniu i o 1,0% więcej niż miesiąc wcześniej.
W odniesieniu do notowań sprzed roku masło
w blokach było tańsze o 23,1%, a masło
konfekcjonowane o 14,9%.

W pierwszym tygodniu czerwca 2020 r. za OMP
płacono 8,79 zł/kg, o 1,0% więcej niż w poprzednim
tygodniu oraz o 5,5% więcej niż przed miesiącem.
Cena zbytu pełnego mleka w proszku wyniosła
11,97 zł/kg i była o 0,3% wyższa niż w poprzednim
notowaniu oraz o 1,1% wyższa niż w pierwszym
tygodniu maja br. OMP było droższe niż przed rokiem
o 8,0%, a PMP o 1,2% droższe.

W dniach 1–7.06.2020 r. krajowi producenci za ser
Edamski uzyskiwali przeciętnie 13,21 zł/kg, o 0,6%
więcej niż tydzień wcześniej, ale o 4,6% mniej niż
przed miesiącem. Cena sera Gouda wyniosła
13,24 zł/kg i była o 0,3% wyższa niż w poprzednim
tygodniu i o 4,6% niższa niż miesiąc wcześniej.
W odniesieniu do notowań sprzed roku ser Edamski
był droższy o 4,9%, a ser Gouda – o 3,3%.
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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.

Twitter PIM: https://twitter.com/PolskaIzbaMleka
Facebook PIM: https://www.facebook.com/PolskaIzbaMleka
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