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Informacja dot. nowych przepisów 

CHRL 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przesłał do 

biura Polskiej Izby Mleka informację otrzymaną 

z Ambasady RP w Pekinie. 

Jest to informacja Ambasady RP w Pekinie dot. 

notyfikacji w ramach WTO nowych przepisów CHRL 

w sprawie inspekcji i nadzoru oznakowania 

importowanych i eksportowanych produktów 

spożywczych pakowanych przeznaczonych do 

wprowadzenia na rynek ChRL. 

Więcej informacji na stronie Polskiej Izby Mleka:  

http://izbamleka.pl/2018/02/14/17587/ 

fot. fotolia 

Pobierz za darmo aplikację mobilną 

Zdrowy Nabiał! 

Zdrowy nabiał to darmowa aplikacja mobilna, 

która umożliwia sprawdzenie przez użytkownika 

prawidłowości jego wagi względem wieku i płci 

(wskaźnik BMI) dla umiarkowanej aktywności 

fizycznej.  

 

Kolejną funkcjonalnością jest wykazanie ilości 

składników spożywczych w prostych jak i złożonych 

posiłkach oraz procentowego spełnienia dziennego 

zapotrzebowania na nie przez organizm 

użytkownika. Intuicyjne menu oraz ilości produktów 

mierzone „domowymi miarami” np. łyżeczki, 

plasterki sprawiają, że skomponowanie posiłku jest 

bardzo łatwe i szybkie.  

Projekt „Zdrowy Nabiał – aplikacja mobilna” jest 

odpowiedzią na trendy w żywieniu polskiego 

konsumenta oraz czarny PR skierowany przeciw 

produktom nabiałowym. Promocja spożycia 

poprzez nowoczesną formę komunikacji jaką jest 

aplikacja mobilna jest szczególnie skuteczna  

w grupie tzw. pokolenia Y – milenialsów , a właśnie 

ta grupa konsumentów najbardziej podatna jest na 

złe nawyki żywieniowe oraz niedobory substancji 

odżywczych skutecznie dostarczanych organizmowi 

przez nabiał 

Więcej informacji na stronie Polskiej Izby Mleka: 

http://izbamleka.pl/2018/02/12/pobierz-za-

darmo-aplikacje-mobilna-zdrowy-nabial/ 
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Polska Izba Mleka zaprasza na 

szkolenia! 

Polska Izba Mleka organizuje kilka szkoleń  

w najbliższych tygodniach. Są to szkolenia m.in.  

z zakresu porozumień ograniczających konkurencję 

oraz specyfiki postępowań prowadzonych przez 

UOKIK.  

Polska Izba Mleka zaprasza na szkolenia  

z następujących zakresów: 

1. Wybrane zagadnienia dotyczące specyfiki 

postępowań prowadzonych przez UOKiK 

(01.03.2018 r., Warszawa); 

2. Porozumienia ograniczające konkurencję jako 

priorytet działań organów antymonopolowych 

(08.03.2018 r., Warszawa). 

Więcej informacji na stronie Polskiej Izby Mleka:  

http://izbamleka.pl/2018/02/09/polska-izba-

mleka-zaprasza-na-szkolenia/ 

 

Zaproś kota Mleczysława do swojej 

szkoły i świętuj mleczne urodziny! 

Rusza konkurs „Mleczne urodziny kota 

Mleczysława”! Jest to pierwszy konkurs 

organizowany w ramach programu „Mamy kota na 

punkcie mleka” w 2018 roku. Wszystkie szkoły, 

które przystąpiły do programu lub zadeklarowały 

kontynuację udziału w programie w tym roku, już 

od 12 lutego mogą nadsyłać swoje prace 

konkursowe. 
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Uczestnictwo w konkursie polega na stworzeniu 

przez klasę scenariusza mlecznych urodzin kota 

Mleczysława, w którym mleko lub produkty mleczne 

odgrywają ̨główną rolę. Do scenariusza należy dodać 

kilkunastosekundowy filmik własnego autorstwa. 

Więcej informacji na stronie Polskiej Izby Mleka:  

http://izbamleka.pl/2018/02/12/zapros-kota-

mleczyslawa-do-swojej-szkoly-i-swietuj-mleczne-

urodziny/ 
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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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