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Ustalono świadectwo zdrowia dla
mleka i produktów mleczarskich
eksportowanych do Japonii
Biuro Polskiej Izby Mleka informuje, że
w dniu 7 września 2017 r. ustalono świadectwo
dla
mleka
i
produktów
mleczarskich
eksportowanych do Japonii.
Kraj ten przyjął niedawno nowe wymagania
regulujące
eksport
mleka
i
produktów
mleczarskich. Przepisy wejdą w życie z dniem
1 listopada 2017 r. Do tej pory wysyłki produktów
mleczarskich z Polski nie były zaopatrywane
w świadectwo zdrowia. Warto zaznaczyć, że
surowe mleko i produkty mleczarskie przybywające
do Japonii od 1 listopada 2017 r., w tym także
produkty, które opuściły kraj wywozu przed
1 listopada 2017 r. będą musiały posiadać
świadectwo zdrowia wystawione przez właściwy
organ kraju wywozu.
Więcej informacji stronie Polskiej Izby Mleka:
http://izbamleka.pl/2017/09/08/ustalonoswiadectwo-dla-mleka-i-produktow-mleczarskicheksportowanych-do-japonii/
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Pismo GLW w sprawie kontroli
kubańskiej w październiku br.
W dniu 04.09.2017 r. Biuro Polskiej Izby Mleka
otrzymała pismo od Głównego Lekarza
Weterynarii w sprawie kontroli kubańskiej która
odbędzie się w październiku 2017 r.
Główny Inspektorat Weterynarii przekazał listę
zakładów zainteresowanych kontrolą służb
kubańskich. Ambasada RP w Hawanie informuje, że
wizyta służby kubańskiej będzie miała miejsce
w dniach 7-21.10.2017 r. Zmiana terminu
spowodowana jest ograniczoną ilością członków
zespołu, którzy nie są dostępni w innych terminach.
Kontrola
przeprowadzona
zostanie
tylko
w wybranych zakładach, priorytetem będą zakłady,
w których do tej pory nie odbyły się kontrole oraz
te, w których odkryto uchybienia.
Skan pisma dostępny jest na stronie PIM:
http://izbamleka.pl/2017/09/05/pismo-glw-wsprawie-kontroli-kubanskiej-w-pazdzierniku-br/.
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Twitter PIM: https://twitter.com/PolskaIzbaMleka
Facebook PIM: https://www.facebook.com/PolskaIzbaMleka/
Strona Polskiej Izby Mleka: http://www.izbamleka.pl
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V Piknik Wcześniaka na Karowej
W sobotę 2 września 2017 r. odbył się V Piknik
Wcześniaka na Karowej. Tym razem spotkanie
było pod hasłem: „Aktywnie przez świat” i nie
mogło na nim zabraknąć Dzieciaków Mleczaków,
bo przecież aktywnie to zdrowo.
Nasze stoisko znajdowało się blisko głównej sceny
i jak zwykle cieszyło się ogromną popularnością
wśród najmłodszych i ich opiekunów. Imprezę
uświetniła swoją obecnością Pani Prezydentowa
Agata Kornhauser-Duda, która wzięła udział
w warsztatach „Wymiana dobrych praktyk na
Karowej”. Pierwsza Dama odwiedziła również
namioty
tematyczne
przygotowane
dla
uczestników pikniku na Skwerze Radiowej Rodziny
Matysiaków.
Zabawa
sfinansowana
była
z Funduszu Promocji Mleka.
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Więcej informacji na stronie Polskiej Izby Mleka:
http://izbamleka.pl/2017/09/04/v-piknikwczesniaka-na-karowej/

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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