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Polskie firmy na Targach SIAL CHINA 

2018 

16 maja br. rusza kolejna edycja targów żywności 

SIAL w Szanghaju. Targi są czwartą pod względem 

wielkości tego typu imprezą na świecie. Tereny 

wystawiennicze podzielone będą na 14 hal, 

rozłożonych na blisko 162.000 m2. Szacuje się że  

w bieżącym roku w Targach weźmie udział ponad 

3.400 firm i 110.000 specjalistów, 

reprezentujących ponad 67 krajów. 

W Targach weźmie udział także delegacja firm  

z Polski, między innymi OSM Piątnica, SOT 

Przemysłu Mleczarskiego, SM Mlekovita, SM 

Spomlek, Bartex, Polish Dairy oraz przedstawiciele 

Polskiej Izby Mleka. Stoisko polskie będzie można 

odwiedzić w hali E5. Na stoisku będzie możliwość 

poznania oferty polskich producentów mleka  

i przetworów mlecznych oraz nawiązania 

bezpośrednich kontaktów biznesowych. Działanie 

sfinansowane z Funduszu Promocji Mleka.  

Produkty mleczarskie z Polski cieszą się rosnącym 

powodzeniem chińskich konsumentów. Potencjał 

wzrostu w tym sektorze jest ogromny i wciąż jeszcze 

nie do końca wykorzystany. 

Więcej informacji na stronie Polskiej Izby Mleka:  

http://izbamleka.pl/2018/04/04/polskie-firmy-na-

targach-sial-china-2018/ 
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Mamo! Spożywaj produkty mleczne 

Żyjemy w epoce, w której uzyskanie informacji na 

temat zdrowia jest bardzo proste i szybko 

dostępne. Nieograniczone możliwości daje nam 

niewątpliwie Internet. Jeżeli podejrzewamy 

chorobę, przed wizytą u lekarza konsultujemy się 

ze znanym specjalistą od wszystkiego „dr google”. 

Czy w takim natłoku informacji, popularyzacji 

rozmaitych mód żywieniowych uzyskamy 

wiarygodną wiedzę, bezpieczną dla zdrowia?  

Szczególnie istotne jest to w przypadku mam 

oczekujących na nadejście potomstwa, które 

poszukują informacji na temat prawidłowych 

nawyków żywieniowych, kluczowych dla rozwoju 

ich maleństwa. Jednym ze sprawdzonych źródeł 

wiedzy również dla osób spodziewających się 

dziecka może być Narodowe Centrum Edukacji 

Żywieniowej Instytutu Żywności i Żywienia. 

Jednostka ta zwraca uwagę, iż w okresie ciąży, 

zwiększa się o połowę zapotrzebowanie na składniki 

odżywcze, dlatego też nie można pominąć w diecie 

żadnego z nich, ponieważ stanowić one będą 

pokarm dziecka.  

Okres ciąży to również czas zachcianek i „małego co 

nieco”. Zamiast ciasteczek i innych kuszących 

słodkości postawmy na koktajle lub serki  

z dodatkiem świeżych owoców lub bakalii 

zapewniających wapń, białko i brak wyrzutów 

sumienia. 

Więcej informacji na stronie kampanii:  

www.kochammleko.pl 
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Pierwszy odcinek z cyklu filmów 

„Prawda o mleku” 

Zachęcamy serdecznie do obejrzenia pierwszego 

odcinka z cyklu filmów „Prawda o mleku” nt. Czym 

mleko krowie różni się od mleka człowieka?  

Zadanie „Prawda o Mleku” jest sfinansowane  

z Funduszu Promocji Mleka. 

OBEJRZYJ ODCINEK 1. „Prawda o Mleku” 

https://www.youtube.com/watch?v=oKe99oeSKec 
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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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