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Ceny zbytu artykułów mleczarskich  

Na rynku krajowym na przełomie czerwca i lipca 

2020 r. odnotowano wzrost cen większości 

produktów mlecznych. Zakłady mleczarskie 

monitorowane w ramach Zintegrowanego 

Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW  

w dniach 29.06 – 5.07.2020 r. masło w blokach 

zbywały po 13,41 zł/kg, o 3% drożej niż  

w poprzednim notowaniu i o 6% drożej niż miesiąc 

wcześniej. Za masło konfekcjonowane płacono 

16,30 zł/kg (3,26 zł za 200 gramową kostkę),  

o 3,5% więcej niż tydzień wcześniej i o 9% więcej 

niż przed miesiącem. W porównaniu z cenami 

sprzed roku masło w blokach było tańsze o 12%,  

a masło konfekcjonowane – o 5%.  

W Polsce na przełomie czerwca i lipca 2020 r. za 

OMP płacono 8,76 zł/kg, o 1% mniej niż  

w poprzednim tygodniu i nieznacznie (o 0,4%) 

mniej niż przed miesiącem. Cena zbytu pełnego 

mleka w proszku wyniosła 11,83 zł/kg i była o 2% 

wyższa niż w poprzednim notowaniu, ale o 1% 

niższa niż w pierwszym tygodniu czerwca br. OMP 

było o 6% droższe niż przed rokiem, a PMP – o 2% 

tańsze.  

W dniach 29.06 – 5.07.2020 r. odnotowano wzrost 

cen monitorowanych serów podpuszczkowych 

dojrzewających. W tym okresie za ser Edamski 

średnio w kraju uzyskiwano 13,22 zł/kg, o 1% 

więcej niż tydzień wcześniej i nieznacznie (o 0,1%) 

więcej niż przed miesiącem. Ser Gouda,  

w odniesieniu do notowań sprzed tygodnia, 

podrożał o 2%, do 12,92 zł/kg. Cena tego sera była 

o 2% niższa niż miesiąc wcześniej. Ser Edamski był 

droższy niż przed rokiem o 5%, a ser Gouda – 

nieznacznie (o 0,3%) tańszy. 
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Polskie produkty mleczarskie 

podbijają Chiny 

W środę tj. 15.07.2020 o godz. 13:30 naszego czasu 

rozpoczął się w Chinach event gotowania na żywo z 

udziałem Jacky Chen i Benben Tang. Podczas 

wydarzenia bloggerzy używali polskich produktów 

mlecznych. 

 

 
 

Chińscy konsumenci cenią sobie przede wszystkim 

wysoką jakość i  bezpieczeństwo składników 

polskiego mleka i produktów mlecznych. Są także 

coraz bardziej otwarci na nowe produkty, 

dotychczas nieobecne w diecie przeciętnego 

Chińczyka. Kefir, żółty ser w płynie z jogurtem 

(mlekiem sfermentowanym) z wsadem 

owocowym pochodzącym z upraw w krajach 

zachodnich, ser typu mozarella, słodkie serki o 

gęstości żelu i galaretki, cukierki mleczne, mleko 

płynne dla niemowląt itp.  

W celu poszerzenia wiedzy  jak największego grona 

chińskich konsumentów na temat polskich 

produktów mleczarskich, Polska Izba Mleka 

realizuje działanie „Mleczne Skarby-Trade Milk”, 

które sfinansowane jest z Funduszu Promocji 

Mleka.   
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Fenomen zsiadłego mleka  
 

Nic tak nie smakuje w letnie dni jak młode 

ziemniaczki posypane koperkiem ze schłodzonym 

zsiadłym mlekiem. Ten fenomenalny napój często 

towarzyszył przy obiedzie naszym dziadkom oraz 

rodzicom. Podobnie jak kiedyś, tak i dziś zsiadłe 

mleko zawiera bakterie kwasu mlekowego, które 

wpływają korzystnie na pracę układu 

pokarmowego,  zapobiegają biegunce i zaparciom 

oraz obniżają cholesterol we krwi. Co więcej zsiadłe 

mleko mogą pić osoby cierpiące na nietolerancję 

laktozy, ponieważ bakterie  kwasu mlekowego 

pomagają rozłożyć ten cukier mleczny, dzięki 

czemu produkt ten jest łatwiej trawiony. Ponadto w 

tym fermentowanym napoju kryje się cała gama 

witamin z grupy B (tiamina B1, ryboflawina B2, 

niacyna B3, kobalamina B12), które wspomagają 

pracę mózgu, serca, mięśni  

i regulują przemianę materii.  

W wakacyjne, upalne dni nietrudno zapomnieć  

o ochronie naszej skóry, przez co mamy niemiłą 

pamiątkę z wakacji w postaci poparzenia 

słonecznego. Na ratunek przychodzi nam wtedy 

nabiał. Zsiadłe mleko stosowane zewnętrznie 

łagodzi podrażnienia skóry, wynikające  

z nadmiernej ekspozycji skóry na słońce. 

Podczas odpoczynku pamiętajcie o programie 

„Mamy kota na punkcie mleka”. Zapraszamy do 

polubienia naszego Fanpage – Mamy kota na 

punkcie mleka i obserwowania naszego kota 

Mleczysława  i Mlecznej Kity przez całe wakacje. 

Informujemy, iż mleczna kampania trwa cały  

2020 r., dlatego liczymy, że będą Państwo  

 

 

 

 

 

 

 

kontynuować udział w programie w nowym roku 

szkolnym. Zachęcamy do zaktualizowania we 

wrześniu ilości uczniów i aktywnego udziału w 

programie. W dalszym ciągu będziemy 

organizować szereg konkursów, w których do 

wygrania są atrakcyjne nagrody, zarówno dla 

dzieci, jak i nauczycieli.  Jeśli nie jesteś jeszcze w 

programie, nie czekaj, dołącz!  Wystarczy wypełnić 

deklarację, którą można znaleźć na stronie 

www.kochammleko.pl i przesłać drogą 

elektroniczną na adres: promocja@izbamleka.pl 

lub wysłać pocztą na adres: Polska Izba Mleka, ul. 

Mickiewicza 7 lok. 23, 15-213 Białystok. 

Program „Mamy kota na punkcie mleka” 

prowadzony jest przez Polską Izbę Mleka we 

współpracy z Polską Federacją Hodowców Bydła i 

Producentów Mleka i sfinansowany z Funduszu 

Promocji Mleka. 

 

Wydawca: Polska Izba Mleka 

 

 

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. 

 

mailto:promocja@izbamleka.pl

