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Krajowe ceny artykułów mleczarskich
Na rynku krajowym w trzecim tygodniu czerwca
2018 r. utrzymała się (zapoczątkowana w lutym
br.) wzrostowa tendencja cen masła. W zakładach
mleczarskich
monitorowanych
w
ramach
Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji
Rynkowej MRiRW w dniach 18-24.06.2018 r. cena
masła w blokach osiągnęła poziom 23,15 zł/kg,
o 2% wyższy niż tydzień wcześniej i o 4% wyższy niż
przed miesiącem. Masło konfekcjonowane
zbywano po 25,30 zł/kg, nieznacznie (0,2%) drożej
niż w poprzednim notowaniu i o 9% drożej niż
miesiąc wcześniej. W odniesieniu do notowań
sprzed roku masło w blokach było droższe o 13%,
a masło konfekcjonowane o 22% droższe.
Producenci za odtłuszczone mleko w proszku, tak
jak tydzień wcześniej, uzyskiwali 5,84 zł/kg. Był to
jednak poziom o 3% wyższy niż przed miesiącem.
Cena pełnego mleka w proszku wyniosła 11,11 zł/kg
i była o 2% wyższa niż w poprzednim tygodniu
i o 2,5% wyższa niż miesiąc wcześniej. OMP było
tańsze niż przed rokiem o 26%, a PMP o 7% tańsze.
W trzecim tygodniu czerwca 2018 r. znaczącym
obniżkom
uległy
ceny
zbytu
serów
podpuszczkowych dojrzewających Edamski i Gouda.
W tym okresie za ser Edamski średnio w kraju
płacono 12,00 zł/kg, o 6% mniej niż w poprzednim
tygodniu i o 1% mniej niż przed miesiącem. Cena
sera Gouda wyniosła 12,29 zł/kg i była o 1% niższa
niż w poprzednim notowaniu, ale o 2,5% wyższa niż
przed miesiącem. Wyżej wymienione rodzaje serów
dojrzewających były o 13-16% tańsze niż
w
porównywalnym
okresie
2017
r.
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Danone ofiarą poważnego bojkotu
w Maroku
Trwające od ponad sześciu miesięcy w Maroku
protesty przeciwko wszechogarniającej drożyźnie,
dotknęły również marokańską filię grupy Danone Centrale Laitière. W ciągu pół roku, obroty filii
spadły o 50%. W mediach społecznościowych
rozwinęła się ostra kampania przeciwko Danone,
oskarżająca grupę o wyśrubowane ceny produktów.
Notowana na giełdzie w Casablance Centrale
Laitière, której zysk w I połowie 2017 r. zwiększył się
o 56 mln MAD (dirham marokański) czyli o 5 mln
EUR, w I połowie br. odnotowała stratę w wys. 150
mln MAD (13,5 mln EUR).
Marokański handel oraz bary i restauracje nie chcą
kupować produktów Danone w obawie braku
możliwości ich zbytu. Bojkot objął niemal wszystkie
miasta, wpisując się w powszechny ruch
obywatelski
przeciwko
rosnącej
biedzie
społeczeństwa, która dotyczy już, według raportu
ONZ 60% obywateli.
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Prozdrowotne produkty mleczne
Moda na zdrową żywność, wciąż trwa i rozwija się.
Coraz bardziej jesteśmy świadomi jakości
produktów spożywczych i wybieramy te
z określoną wartością odżywczą, które wzmacniają
nasz organizm. W ten sposób sięgamy po artykuły
spożywcze
należące
do
tzw.
żywności
funkcjonalnej,
która
wykazuje
działanie
prozdrowotne. Ciekawostką jest fakt, iż wywodzi
się ona z tradycji Wschodu, gdzie żywność
traktowana jest niemal jak lekarstwo.
Szczególne miejsce wśród tego typu produktów
zajmuje mleko i jego przetwory wywierające
pozytywny wpływ na zdrowie. Środowisko naukowe
wielokrotnie dowiodło, iż spożywanie nabiału
pomaga m.in. utrzymać prawidłową masę ciała,
zmniejszyć ryzyko osteoporozy, udaru mózgu,
nowotworów oraz prowadzi do obniżenia ciśnienia
krwi.
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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.

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