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Ceny zbytu artykułów mleczarskich
Na przełomie lipca i sierpnia 2020 r. na rynku
krajowym odnotowano wzrost cen zbytu masła i
mleka w proszku.
W zakładach mleczarskich monitorowanych w
ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej
Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 27.0702.08.2020 r. za masło w blokach średnio w kraju
uzyskiwano 14,36 zł/kg, o 1,3% więcej niż tydzień
wcześniej i o 7,0% więcej niż przed miesiącem.
Cena
zbytu
masła
konfekcjonowanego
ukształtowała się na poziomie 16,71 zł/kg (3,34 zł
za 200 gram) i była o 1,3% wyższa niż w
poprzednim tygodniu i o 2,5% wyższa niż miesiąc
wcześniej. W odniesieniu do cen sprzed roku
masło w blokach było tańsze o 4,7%, a masło
konfekcjonowane droższe o 1,1%.
Za odtłuszczone mleko w proszku płacono 8,89
zł/kg, o 4,2% więcej niż w poprzednim notowaniu i
o 1,4% więcej niż przed miesiącem. Cena pełnego
mleka w proszku wyniosła 11,60 zł/kg i była o 1,7%
wyższa niż przed tygodniem i o 1,9% niższa niż
miesiąc wcześniej. W porównaniu z cenami sprzed
roku OMP było o 4,5% droższe, a PMP – o 3,4%
tańsze. Krajowi producenci za ser Edamski
uzyskiwali przeciętnie 13,14 zł/kg, o 0,2% więcej
niż w czwartym tygodniu lipca br. i o 0,6% mniej
niż przed miesiącem. Cena sera Gouda wyniosła
13,14 zł/kg i była o 0,2% niższa od notowanej w
poprzednim tygodniu, ale o 1,7% wyższa niż przed
miesiącem.
Źródło: KOWR

Program „Mamy kota na punkcie
mleka” ponownie podbija Rzeszów
Jeszcze nie opadł kurz z poprzedniej wyprawy kota
Mleczysława do Rzeszowa, a już 10 sierpnia
Mleczna ekipa ponownie zawitała do województwa
podkarpackiego. Ulubieniec dzieci odwiedził tym
razem Rzeszowski Ośrodek Kultury filia Country,
Rzeszowski Ośrodek Kultury filia Słociana oraz
Rzeszowski Ośrodek Kultury filia Załęże. Podczas
spotkań przeprowadzono zajęcia na których w
ciekawej formie przedstawiono dzieciom zasady
prawidłowego żywienia, wśród których ważną rolę
odgrywają produkty spożywcze z grupy mleka i
produktów mlecznych. Co zawierają produkty
mleczne? Jakie korzyści niesie za sobą ich
spożywanie? Na te i wiele innych pytań mają okazję
usłyszeć odpowiedzi dzieci właśnie z naszego
programu!
Kampania „Mamy kota na punkcie mleka”
finansowana z Funduszu Promocji Mleka i
organizowana przez Polską Izbę Mleka we
współpracy z Polską Federacją Hodowców Bydła i
Producentów
Mleka
serdecznie
dziękuje
wszystkim opiekunom dzieci za spotkania, w
których mogliśmy promować mleko i produkty
mleczne, opowiedzieć jak wpływają one na
zdrowie i kondycję najmłodszych.
Serdecznie zapraszamy na stronę internetową
programu gdzie zamieszczamy mleczne informacje
i ciekawski o produktach mlecznych. Koniecznie
odwiedźcie
również
naszego
Fanpage
https://www.facebook.com/mamykotanapunkcie
mleka.
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Arabia Saudyjska - aktualizacja
od 1 lipca 2021 wymogów
dotyczących
higieny
żywności
w zakładach eksportujących do AS
Informujemy, że do Polskiej Izby Mleka wpłynęła za
pośrednictwem Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa informacja przekazana przez Ambasadę
Królestwa Arabii Saudyjskiej w Polsce o decyzji
Saudyjskiego Głównego Urzędu ds. Żywności i
Leków (SFDA) w sprawie aktualizacji wymogów
dotyczących higieny żywności, które muszą być
spełnione w zakładach eksportujących do Arabii
Saudyjskiej. Wymogi powyższe wejdą w życie z
dniem 1 lipca 2021 roku.
SFDA zgłosił je wcześniej do Światowej Organizacji
Handlu (WTO) z numerem G/SPS/N/SAU/406 i
datą 7.10.2019. Z wymogami można zapoznać się
na stronie SFDA w poniższym linku (tekst w języku
arabskim):http://www.sfda.gov.sa/ar/oper/Docu
ments/FoodHygienerequirements.pdf i na stronie
WTO (link do tekstu w języku arabskim w
załączonym dokumencie WHO).
Poniżej przekazujemy w załączeniu dokument
rejestracyjny w języku angielskim ze strony WTO
[www.wto.org] oraz oryginalny dokument w
języku arabskim ze strony SFDA. Mamy nadzieję,
że pojawi się także wersja angielska dokumentu.
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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.

