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Dołącz do grona liderów polskiej
branży mleczarskiej !
Ranking Spółdzielni Mleczarskich ma na celu
wyłonienie wyróżniających się przedsiębiorstw
mleczarskich w Polsce. Nie zwlekaj i dołącz do
grona liderów polskiej branży mleczarskiej już dziś!
Do tegorocznej, XII edycji Rankingu mogą zgłaszać
się wszystkie przedsiębiorstwa mleczarskie,
zarówno spółdzielnie, jak i firmy prywatne. Udział
w XII Rankingu Spółdzielni Mleczarskich jest
bezpłatny!

Oceną firm mleczarskich zajmuje się grono
niezależnych ekspertów i znawców branży, którzy
poddadzą obiektywnej analizie wszystkie zgłoszone
firmy. Niezależnie od zajętego miejsca, wszystkie
firmy biorące udział w Rankingu dostaną raporty
indywidualne, opracowane przez ekspertów.

Mleczne wakacje to zdrowe wakacje
Wakacje to wspaniały czas błogiego lenistwa
i zabawy. 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.

POBIERZ ANKIETĘ RANKINGOWĄ
Więcej informacji na stronie Polskiej Izby Mleka:
http://izbamleka.pl/2018/06/27/dolacz-do-gronaliderow-polskiej-branzy-mleczarskiej/
Rozstrzygnięcie
XII
Rankingu
Spółdzielni
Mleczarskich będzie miało miejsce na Uroczystej
Gali podczas XVI edycji Forum Spółdzielczości
Mleczarskiej.

Więcej informacji o kampanii dostępnych na:
www.kochammleko.pl

Więcej informacji na temat uczestnictwa w Forum
znajdą Państwo na: http://forum-mleczarskie.org/
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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Film z 10-lecia Polskiej Izby Mleka
Z okazji 10-lecia istnienia Polska Izba Mleka
przygotowała film, który pokazuje działania
Polskiej Izby Mleka w ciągu tego okresu.

Krajowe ceny artykułów mleczarskich
Na rynku krajowym w drugim tygodniu czerwca
2018 r. odnotowano dalszy wzrost cen masła.
Tendencje wzrostowe wykazywały również ceny
mleka w proszku.
Zakłady mleczarskie monitorowane w ramach ZSRIR
MRiRW w dniach 11-17.06.2018 r. masło w blokach
zbywały po 22,69 zł/kg, o 1% drożej niż tydzień
wcześniej i o 4% drożej niż przed miesiącem.
Za masło konfekcjonowane uzyskiwano 25,27 zł/kg,
o 2% więcej niż w poprzednim notowaniu i o 10%
więcej niż miesiąc wcześniej.
Masło w blokach było droższe niż przed rokiem
o 13%, a masło konfekcjonowane było droższe
o 23%. W krajowych proszkowniach za 1 kg
odtłuszczonego mleka w proszku płacono 5,84 zł,
o 1% więcej niż tydzień wcześniej i o 5% więcej niż
przed miesiącem.

Cena pełnego mleka w proszku ukształtowała się na
poziomie 10,87 zł/kg, o 1% wyższym niż
w poprzednim tygodniu, ale o 2% niższym niż
miesiąc wcześniej. W odniesieniu do notowań
sprzed roku OMP było tańsze o 25%, a PMP o 8%
tańsze.
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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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