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Mleko na majówce
Rusza kolejny konkurs „Mleko na majówce” –
organizowany w ramach projektu „Mamy kota na
punkcie mleka”, sfinansowanego z Funduszu
Promocji Mleka i prowadzonego przez Polską Izbę
Mleka we współpracy z Polską Federacją
Hodowców Bydła i Producentów Mleka.
Wszystkie szkoły, które przystąpiły do programu lub
zadeklarowały
kontynuację
udziału
w programie w 2018 r., mogą wziąć udział
w konkursie i nadsyłać swoje prace konkursowe.
Uczestnictwo w konkursie jest bardzo proste,
polega na wykonaniu przez Ucznia zdjęcia
w plenerze, w którym mleko i produkty mleczne
będą odgrywały kluczową rolę, a następnie
przesłaniu pracy konkursowej za pośrednictwem
szkoły na adres: kampania@izbamleka.pl, w tytule
wiadomości wpisując: „Mleko na majówce”.
Zgłoszenia przyjmowane są w terminie od
09 kwietnia do 20 kwietnia 2018 roku. Szczegółowe
informacje na temat konkursu znajdą Państwo
na stronie: www.kochammleko.pl

Zaproszenie na konferencję z cyklu
„Fakty i mity o mleku”
Polska Izba mleka zaprasza na konferencję
z cyklu „Fakty i mity o mleku”, która odbędzie się
17 kwietnia 2018 r. w Sali Myśliwskiej Restauracji
Karczma Spichrz w Toruniu przy ul. Mostowej 1.
Konferencja ma na celu obalenie tzw. fake news
o mleku i jego przetworach, czyli niesprawdzonych
informacji krążących w środowisku masowego
przekazu i serwisach społecznościowych szeroko
rozpowszechnionych.
Udział w konferencji jest bezpłatny, a ilość miejsc
ograniczona. Potwierdzenie przybycia prosimy
przesyłać na adres: omleku@izbamleka.pl do dnia
11 kwietnia 2018 r.
Więcej informacji na stronie Polskiej Izby Mleka:
http://izbamleka.pl/2018/04/11/zaproszenie-nakonferencje-z-cyklu-fakty-i-mity-o-mleku/

Krajowe ceny
mleczarskich

zbytu

artykułów

Na polskim rynku, od lutego 2018 r. drożeje masło.
W dniach 26.03-1.04.2018 r. (według danych
Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji
Rynkowej MRiRW) zakłady mleczarskie masło
konfekcjonowane zbywały przeciętnie po 20,70
zł/kg, czyli o 5% drożej niż przed miesiącem. Cena
masła w blokach średnio wynosiła 18,42 zł/kg i była
o 1% wyższa niż w poprzednim notowaniu oraz
o 3% wyższa niż miesiąc wcześniej.
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W odniesieniu do cen uzyskanych przed rokiem
masło konfekcjonowane było droższe o 13%,
a masło w blokach o 10%.
Dalszym obniżkom ulegają ceny odtłuszczonego
mleka w proszku. Za produkt ten w tygodniu
przedświątecznym
producenci
uzyskiwali
przeciętnie 5,45 zł/kg, o 2 gr/kg mniej niż tydzień
wcześniej i o 3% mniej niż przed miesiącem. W tym
okresie cena OMP w Polsce wyrażona w walucie
unijnej wyniosła 129,34 EUR/100 kg i była o 23,8%
niższa od ceny interwencyjnej (169,80 EUR/100 kg)
i o 2,1% niższa od przeciętnej unijnej ceny tego
produktu – 132,15 EUR/100 kg. W dniach 26.031.04.2018 r. w krajowych zakładach mleczarskich
cena sera Gouda przeciętnie wynosiła 12,32 zł/kg,
o 1% więcej niż w poprzednim tygodniu i niż przed
miesiącem.

Komisja przedstawiła w czwartek (12.04.2018 r.)
wniosek w sprawie wprowadzenia zakazu
najbardziej szkodliwych nieuczciwych praktyk
handlowych
dotyczących
łańcucha dostaw
żywności, aby zapewnić bardziej sprawiedliwe
traktowanie¬ małych i średnich przedsiębiorstw
spożywczych i gospodarstw rolnych. Ponadto we
wniosku zawarto skuteczne przepisy dotyczące
egzekwowania prawa: krajowe organy państw,
w których stwierdzono naruszenia, mogą nakładać
kary.
Więcej
informacji
na
stronie
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-182702_pl.htm
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Komisja
Europejska
dąży
do
wprowadzenia zakazu nieuczciwych
praktyk handlowych dotyczących
łańcucha dostaw żywności
Komisja pragnie ograniczyć najbardziej szkodliwe
praktyki handlowe i zapewnić rolnikom oraz
małym i średnim przedsiębiorstwom większą
pewność działania oraz ograniczyć konieczność
zarządzania przez nich ryzykiem, nad którym mają
niewielką kontrolę lub nie mają jej wcale.

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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