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Agnieszka Maliszewska w programie
„Tym żyje wieś”
Agnieszka Maliszewska dyrektor Polskiej Izby Mleka
wystąpiła w programie „Tym żyje wieś” mówiąc o
wpływie koronawirusa na sektor mleczarski oraz
aktualnej sytuacji na rynku mleka.
Zapraszamy do obejrzenia materiału
OBEJRZYJ

Ceny zbytu artykułów mleczarskich
W trzecim tygodniu lipca 2020 r. na rynku krajowym
odnotowano wzrost cen zbytu masła, przy
jednoczesnym dalszym spadku cen mleka
w proszku.
W zakładach mleczarskich monitorowanych
w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej
Informacji Rynkowej MRiRW w dniach
13–19.07.2020 r. za masło w blokach średnio
w kraju uzyskiwano 13,85 zł/kg, o 4,5% więcej niż
tydzień wcześniej i o 6% więcej niż przed
miesiącem.

Cena
zbytu
masła
konfekcjonowanego
ukształtowała się na poziomie 16,61 zł/kg (3,32 zł
za 200 gram) i była o 1% wyższa niż w poprzednim
tygodniu i o 6% wyższa niż miesiąc wcześniej.
W odniesieniu do cen sprzed roku masło w blokach
było tańsze o 10%, a masło konfekcjonowane –
o 4%.
Za odtłuszczone mleko w proszku w trzecim
tygodniu lipca 2020 r. płacono 8,48 zł/kg, o 2%
mniej niż w poprzednim notowaniu i o 5% mniej
niż przed miesiącem. Cena pełnego mleka
w proszku wyniosła 11,35 zł/kg i była o 1% niższa
niż przed tygodniem i o 4% niższa niż miesiąc
wcześniej. W porównaniu z cenami sprzed roku
OMP było o 1% droższe, a PMP – o 7% tańsze.
Krajowi producenci za ser Edamski uzyskiwali
przeciętnie 13,28 zł/kg, o 3% więcej niż w drugim
tygodniu lipca br. i o 1% więcej niż przed
miesiącem. Cena sera Gouda wyniosła 13,35 zł/kg
i była o 0,5% niższa od notowanej w poprzednim
tygodniu, ale o 4% wyższa niż przed miesiącem.
Wymienione gatunki serów podpuszczkowych
dojrzewających były droższe niż przed rokiem
o 5–6%.
Źródło: KOWR
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Mamy kota na punkcie mleka w
Rzeszowie
W dniu 27 lipca 2020 r. program „Mamy kota na
punkcie mleka” sfinansowany z Funduszu Promocji
Mleka podbił województwo podkarpackie. Kot
Mleczysław odwiedził trzy placówki, w których
dzieci uczęszczały na wakacyjne zajęcia tj. w
Rzeszowskim Ośrodku Kultury, w Rzeszowskim
Ośrodku Kultury filia Słociana oraz Gminnym
Ośrodku Kultury i Biblioteki w Krasnem.
Na
spotkaniach
przeprowadzono
zajęcia
promujące spożycie mleka i produktów mlecznych
oraz zdrowe nawyki żywieniowe. Dzieci chętnie
dzieliły się swoją wiedzą o nabiale i jego
wartościach, brały udział w mlecznych zabawach i
zagadkach. W kręgu zainteresowania niezmienne
był kot Mleczysław,
który
aktywnie
zachęcał dzieci do
zabawy.
Udowodniliśmy,
że
połączenie nauki i
zabawy daje najlepsze
efekty w promowaniu
zdrowego stylu życia
opartego na mleku i produktach mlecznych.

Serdecznie zapraszamy na stronę internetową
programu „Mamy kota na punkcie mleka”
finansowego z Funduszu Promocji Mleka
i realizowanego wspólnie przez Polską Izbę Mleka
i Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów
Mleka, gdzie zamieszczamy mleczne informacje
i ciekawski o produktach mlecznych. Koniecznie
odwiedźcie
również
naszego
Fanpage
https://www.facebook.com/mamykotanapunkcie
mleka.

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.

