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Warsztaty kulinarne z Kotem 

Mleczysławem 

18 grudnia br. odbyło się Mikołajkowe Spotkanie  

z Kotem Mleczysławem organizowane przez Polską 

Izbę Mleka. W mikołajkowym przyjęciu wzięli 

udział uczniowie klas I-III Szkół Podstawowych, 

które zgłosiły się do programu „Mamy Kota na 

Punkcie Mleka” sfinansowanego ze środków 

Funduszu Promocji Mleka.  

Celem tego programu jest zmiana nawyków 

żywieniowych u dzieci i młodzieży oraz promowanie 

spożycia mleka i produktów mlecznych  

w codziennej diecie. 

Pierwszego dnia, 18 grudnia, dzieci podzielono  

na dwie grupy, gdzie każda z nich wspólnymi siłami 

przy pomocy prowadzącej nauczyła się 

przygotowywać pyszne smakołyki świąteczne. 

Dzieci nauczyły się wykonywać dwa rodzaje 

pierożków oraz rozgrzewający sok jabłkowy  

z aromatycznymi, korzennymi dodatkami. Na deser 

uczniowie przygotowali mocno czekoladowe 

muffiny, z których sporządzili wesołe renifery 

świętego Mikołaja.  

Warsztaty kulinarne prowadziła białostocka 

restauratorka i blogerka kulinarna, pasjonatka 

zdrowego odżywania oraz pieczenia różnego 

rodzaju słodkości – Paulina Korol. Dodatkowo, 

spotkanie zostało urozmaicone konkursem,  

w którym dzieci otrzymały liczne nagrody. Kot 

Mleczysław również pamiętał o małych 

uczestnikach i przygotował dla każdego miły 

upominek. 

 

Więcej informacji na stronie Polskiej Izby Mleka:  

http://izbamleka.pl/2017/12/19/warsztaty-

kulinarne-z-kotem-mleczyslawem/ 

fot. PIM 

Przedświąteczne spotkanie Radców 

Rolnych Ambasad 

Tradycyjnie, od 2002 r. organizowane jest 

przedświąteczne spotkanie Radców Rolnych 

Ambasad pod patronatem rektora Szkoły Głównej 

Gospodarstwa Wiejskiego. Tegoroczne spotkanie 

odbyło się 13 grudnia 2017 r. w Warszawie, w Auli 

Kryształowej SGGW. W uroczystym spotkaniu 

wzięła udział dyrektor Polskiej Izby Mleka, Pani 

Agnieszka Maliszewska. 

Gospodarzem wigilijnego spotkania był J.E. 

Ambasador Holandii – Ron van Dartel. W spotkaniu 

wzięli udział członkowie Parlamentu, 

przedstawiciele instytucji z obszaru rolnictwa, 

rektor SGGW – prof. dr hab. Wiesław Bielawski oraz 

władze i wykładowcy uczelni. Uczestnicy mogli 

skosztować potraw zaprezentowanych przez 18 
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krajów świata. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

Krzysztof Jurgiel, podkreślił znaczenie polskiej 

żywności, która jest kupowana i ceniona na całym 

świecie. 

Minister Jurgiel podsumował okres swojej 

dotychczasowej kadencji jako czas ciężkiej, owocnej 

pracy, podkreślając, iż rolnictwo i rozwój obszarów 

wiejskich wchodzi w zakres działań Rządu w ramach 

Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. 

Obecnie trwają debaty na temat przyszłej Wspólnej 

Polityki Rolnej. Fundamentalny punkt w dyskusji 

stanowił przyjęty przez Komisję Europejską 

komunikat „Przyszłość rolnictwa i produkcji 

żywności”. 

„Osobiście jestem zdania, iż niesłychanie ważne jest, 

aby Wspólna Polityka Rolna zapewniała równe 

warunki konkurencji i równe traktowanie rolników 

we wszystkich państwach członkowskich. Jestem 

przekonany, że dzięki prostszym zasadom i bardziej 

elastycznemu podejściu WPR będzie w jeszcze 

większym stopniu wspierać rolników  

i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich” – 

mówił Jurgiel. Tegoroczny rok był okresem 

intensywnych działań na rzecz Unii Europejskiej. 

Dziękując za dotychczasową współpracę na rzecz 

rolnictwa, Minister złożył wszystkim najszczersze 

życzenia na nadchodzący przyszły rok. 

Więcej informacji na stronie Polskiej Izby Mleka: 

http://izbamleka.pl/2017/12/15/przedswiatecznew
igilijne-spotkanie-radcow-rolnych-ambasad/ 
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Wesołych Świąt! 

 
 

 Wydawca: Polska Izba Mleka.08.0 
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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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