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Mleczne Spotkanie w Czarnkowie

Webinar dot. eksportu do UK

Polska Izba Mleka z ogromną przyjemnością
zaprasza do udziału
w
„Mlecznym
Spotkaniu”
sfinansowanym
z Funduszu Promocji
Mleka,
które
odbędzie się w dniu
28 sierpnia 2021
roku w Czarnkowie,
na Placu Wolności.
Spotkanie
rozpoczyna się o
godzinie
14.00
otwarciem
mlecznego ogródka.

Webinar „Ustalenia dotyczące kontroli eksportu,
importu i kontroli sanitarnej oraz fitosanitarnej
produktów rolno-spożywczych w związku
z kolejnymi fazami zmian w funkcjonowaniu
granicy Wielkiej Brytanii wchodzącymi w życie od
1 października 2021 r. i stycznia/marca 2022 r.”
w dn. 13 września br.

Na uczestników czeka moc atrakcji. W programie
przewidziano m.in. degustację produktów
mlecznych, które bogate są w takie składniki
odżywcze jak pełnowartościowe białko, witaminy
z grupy B, witaminę D oraz szereg minerałów
takich jak: wapń, fosfor, magnez oraz cynk.
Najmłodsi będą mogli skorzystać z szeregu
przygotowanych animacji oraz konkursu dojenia
sztucznej krowy. Nie zabraknie również ciekawych
gadżetów oraz materiałów informacyjno –
promocyjnych o wartościach odżywczych mleka.

Poniżej przekazujemy link rejestracyjny do
webinaru organizowanego w dniu 13 września br.
w godz. 14:00-16:00 pt. „Ustalenia dotyczące
kontroli eksportu, importu i kontroli sanitarnej
oraz fitosanitarnej produktów rolno-spożywczych
w związku z kolejnymi fazami zmian
w funkcjonowaniu granicy Wielkiej Brytanii
wchodzącymi w życie od 1 października 2021 r.
i stycznia/marca 2022 r.”
Ambasada Brytyjska poinformowała nas, że
niektóre części ww. wydarzenia będą odbywać się
w języku angielskim. Po zakończeniu, dla
zainteresowanych uczestników dostępne będą
także pakiety slajdów w języku polskim.
Aby dokonać rejestracji i otrzymać link do
kalendarza umożliwiający dołączenie do webinaru,
proszę kliknąć w poniższy tutaj.
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Ceny zbytu artykułów mleczarskich
Na rynku krajowym w drugim tygodniu sierpnia
2021 r. obniżeniu uległy ceny zbytu proszków
mlecznych, a ceny masła wzrosły. Zakłady
mleczarskie
monitorowane
w
ramach
Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji
Rynkowej MRiRW w dniach 9-15.08.2021 r. masło
w blokach zbywały przeciętnie po 17,73 zł/kg,
o 1,6% drożej niż tydzień wcześniej, ale o 0,5%
taniej niż przed miesiącem. Za masło
konfekcjonowane uzyskiwano 18,50 zł/kg (3,70 zł
za 200 gramową kostkę), o 1,5% więcej niż
w poprzednim notowaniu i o 0,8% mniej niż
miesiąc wcześniej. Masło w blokach było o 21%
droższe
niż
przed
rokiem,
a
masło
konfekcjonowane – o 13,4%.
Cena zbytu OMP wyniosła 11,23 zł/kg i była o 1,3%
niższa niż tydzień wcześniej i o 2,3% niższa niż
przed miesiącem. W porównaniu z notowaniami
sprzed roku OMP było droższe o 34,5%. Cena PMP
ukształtowała się na poziomie 14,16 zł/kg, o 1,3%
niższym niż tydzień i 0,8% niższym niż miesiąc
wcześniej. W odniesieniu do notowań sprzed roku
cena PMP wzrosła o 23,3%.
Za ser Gouda średnio w kraju płacono 14,97 zł/kg,
o 2,1% więcej niż tydzień wcześniej i o 0,9% więcej
niż przed miesiącem. Cena zbytu sera Edamskiego
wyniosła 14,69 zł/kg, o 1,2% więcej niż
w poprzednim notowaniu i o 1,8% mniej niż
miesiąc wcześniej. Cena sera Gouda była wyższa
o 13,5% niż przed rokiem, a sera Edamskiego –
o 14,0%.
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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.

