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Podsumowanie
projektu
„Cykl
konferencji: fakty i mity o mleku”

Więcej informacji na stronie Polskiej Izby Mleka:
http://izbamleka.pl/2017/12/13/podsumowanieprojektu-cykl-konferencji-fakty-i-mity-o-mleku/

11 grudnia br. w restauracji Kawelin
w
Białymstoku
odbyła
się
konferencja
podsumowująca kolejną edycję projektu „Cykl
konferencji: fakty i mity o mleku”, który jest
sfinansowany z Funduszu Promocji Mleka.
Celem organizowanych spotkań było zwiększenie
świadomości, jak ważnym składnikiem diety jest
mleko i jego przetwory oraz obalenie
pojawiających się mitów na jego temat. Poprzez
przygotowaną prelekcję wygłoszoną przez eksperta
projektu
dr
Irenę
Białokoz-Kalinowską,
znakomitego
specjalistę
chorób
dzieci
i alergologa, udało się dotrzeć do niemal wszystkich
grup społecznych: młodzieży, dorosłych, kobiet w
ciąży, osób starszych oraz środowiska medycznego.
Ponadto w konferencji podsumowującej projekt
poruszono temat diety wzmacniającej odporność,
o której należy pomyśleć już dziś. Szczególnie, że
sezon na przeziębienie i grypę dopiero przed nami.
Co warto jeść, by zmniejszyć ryzyko zachorowania?
Do naszego codziennego jadłospisu włączmy
mleczne
produkty
fermentowane,
które
wspomagają florę bakteryjną i poprawiają
odporność organizmu. Pamiętajmy, iż w
przewodzie pokarmowym znajduje się aż 70%
komórek układu immunologicznego. Pożyteczne
bakterie, zwane probiotykami, znajdujące się w
napojach pochodzenia mlecznego, skutecznie
pomagają zwalczać wirusy i bakterie.
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Tłumaczenia Polskiej Izby Mleka
Uprzejmie informujemy, że Polska Izba Mleka
przygotowała tłumaczenie z języka angielskiego
na język polski: Ustawy zmieniającej federalną
ustawę o żywności, lekach i kosmetykach
w zakresie bezpieczeństwa dostaw żywności. Jest
to jeden z głównych aktów prawnych
obowiązujących w USA.
Polska Izba Mleka posiada również wiele
ważnych, a zarazem interesujących tłumaczeń m.in.
krótkoterminowy przegląd unijnych rynków rolnych
-Jesień 2017 (w części dot. rynku mleka),
tłumaczenie wystąpienia Komisarza Phila Hogana,
wzór
listy
kontrolnej
SPIWET,
-wzór protokołu kontrolnego na zgodność
z wymaganiami Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej
(Unii Celnej), raport IDF World Dairy Situation
2017, żółte złoto: Dlaczego masło jest tak drogie?,
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informacje o cenach PMP w Oceanii, porównanie
sektora mleczarskiego UE i Nowej Zelandii.
Firmy zainteresowane uzyskaniem powyższych
tłumaczeń proszone są o kontakt pod adresem:
izba@izbamleka.pl
Więcej

informacji

stronie

Polskiej

Izby

Mleka:

http://izbamleka.pl/2017/12/13/tlumaczeniapolskiej-izby-mleka-2/

tygodniem, a za masło konfekcjonowane - 23,80
zł/kg o 0,4% więcej niż w poprzednim notowaniu.
Jednocześnie masło w blokach było o 0,4% droższe
niż przed miesiącem, podczas gdy masło
konfekcjonowane - o 1,8% tańsze. W porównaniu
z notowaniami sprzed roku krajowe ceny zbytu
masła były wyższe o 16-20%. Krajowe ceny zbytu
odtłuszczonego mleka w proszku, w odniesieniu
do poprzedniego tygodnia, spadły o 3,9%.
W rezultacie producenci za ten rodzaj proszku
mlecznego uzyskiwali 6,41 zł/kg. OMP było o 3,9%
tańsze niż miesiąc wcześniej i o 24% tańsze niż
przed rokiem.
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Krajowe ceny artykułów mleczarskich
Na rynku krajowym na przełomie listopada
i grudnia 2017 r. spadły ceny masła w blokach,
mleka w proszku raz serów podpuszczkowych
dojrzewających. Nieznacznie wzrosła cena masła
konfekcjonowanego.
W zakładach mleczarskich monitorowanych
w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej
Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 27 listopada3 grudnia 2017 r. za masło w blokach przeciętnie
uzyskiwano 22,05 zł/kg o 0,1% mniej niż przed

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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