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Szanowni Czytelnicy,

Nowy rok rozpoczął się dla Mlekpolu ogromnym 
sukcesem. Niezależni eksperci magazynu Forbes 
wysoko ocenili naszą Spółdzielnię. Mlekpol znalazł 
się na wysokim 4. miejscu przedsiębiorstw regional-
nych i został najwyżej sklasyfikowaną spółdzielnią 
mleczarską w Polsce według corocznego rankingu 
najbardziej prestiżowego magazynu biznesowego. 
Początek roku to również informacja z działu skupu 
o nowym rekordzie pozyskiwania surowca. Mlekpol 
może się poszczycić najwyższym wynikiem w bran-
ży na poziomie 1 miliarda 830 milionów litrów, wy-
łącznie z własnej bazy skupowej. Ważną informacją 
dla wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę 
o Spółdzielni oraz oferowanych przez nią produktach 
jest uruchomienie nowej strony internetowej ze zak-
tualizowanymi informacjami oraz zupełnie nowym, 
funkcjonalnym panelem użytkownika. Już w marcu 
zostanie uruchomiona chińska wersja językowa stro-
ny, która pozwoli nam powiększyć wolumen sprze-
daży naszych produktów na ten ogromny rynek. 
W ubiegłym roku Mlekpol wysłał do samych Chin 
około 1000 kontenerów mleka UHT marki Łaciate. 
W tym roku firma zamierza konsekwentnie powięk-
szać udział eksportu w sprzedaży swoich produktów. 
Plan ten jest realizowany przez Dział Handlu, który 
w drugiej połowie lutego reprezentował Spółdziel-

Drodzy Czytelnicy, czekamy na Wasze listy. Piszcie do nas na adres e-mail: echomlekpolu@v5group.pl

LiST OD rEDaKcji

nię na Targach Gulfood w Dubaju. To wydarzenie 
jest jedną z największych i najważniejszych imprez 
branży spożywczej na świecie. Uczestniczy w niej 
5000 wystawców ze 120 krajów. Mlekpol już po raz 
trzeci przedstawił swoje produkty kontrahentom 
z Bliskiego Wschodu i Azji, a także nawiązał nowe 
kontakty handlowe z potencjalnymi partnerami 
biznesowymi. Nadchodząca wiosna to okres inten-
sywnych przygotowań w gospodarstwach rolnych 
i wytężonej pracy naszych Spółdzielców. 
W tym numerze Echa Mlekpolu znajdą Państwo cie-
kawą rozmowę z Panią Martą Bąk, naszym Spół-
dzielcą, prowadzącą gospodarstwo rolne w Osinach. 
Nasz ekspert, Kazimierz Czernewski - dyrektor 
Wydziału Skupu Spółdzielni, wprowadzi Państwa 
w tajniki produkcji mleka ekologicznego. Naszych 
Czytelników z pewnością zainteresuje wywiad z Dy-
rektorem Zakładu w Mrągowie Panem Marcinem 
Piwowarczykiem, który opowiada o zaawansowa-
niu prac budowlanych Zakładu Sproszkowanych 
Produktów Mleczarskich w Mrągowie. Dodatkowo 
w najnowszym numerze Echa Mlekpolu znajdą Pań-
stwo stałe rubryki takie jak Wydarzenia, Pisali o nas, 
Regiony i Kuchnia Mlekpolu.

Zapraszamy do lektury. 
redakcja
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SPRAWDŹ NAS!
Zakład Zaopatrzenia Rolnictwa SM MLEKPOL oferuje do sprzedaży: 
 kukurydzę siewną hodowli takich jak Syngenta, KWS, Euralis, LG, Saatbau, Pioneer, Smolice w cenie 

już od 153 zł/porcja
 Śrutę Sojową ekstrudowaną NON GMO w cenie od 1700 zł/tona
 Nawozy azotowe i wieloskładnikowe w atrakcyjnych cenach:
 Polifoska 6 w cenie 1700 zł/tona
 Mocznik w cenie 1540 zł/tona
 Kolczyki w cenie 2,30 zł/szt. niezależnie od ilości (łącznie z duplikatem)
 i pozostałe artykuły do produkcji rolnej w atrakcyjnych cenach

Stawiski tel. 86 278 55 17
Mrągowo tel. 89 741 97 80
Mężenin tel. 86 270 10 05
Dąbrowa Biał. tel. 85 722 01 52

Grajewo tel. 86 273 05 12
Sokółka tel. 73 303 34 96
Ełk tel. 87 621 56 30
Suwałki tel. 87 564 23 04

Bydgoszcz tel. 52 582 72 30
Zwoleń tel. 48 332 04 14
Zambrów tel. 86 270 85 29

Zadzwoń do Naszego najbliższego magazynu i zapoznaj się aktualną ofertą:



Diament Forbesa dla 
Mlekpolu. Spółdzielnia 
z Grajewa najwyżej 
ocenioną firmą z branży

Mlekpol znalazł się na wysokim 4 miej-
scu na liście regionalnej rankingu For-
besa i został najwyżej sklasyfikowa-
ną spółdzielnią mleczarską w Polsce 
w sektorze rolno-spożywczym. 

Mlekpol, który w 2018 roku osiągnął przychód po-
wyżej 4 miliardów złotych i skupił rekordową ilość 
mleka w Polsce wyłącznie od własnych dostawców, 
rozwija się bardzo dynamicznie. Niezależni Eksperci 
Forbesa, tworzący prestiżowy raport, wysoko ocenili 
intensywny wzrost Spółdzielni Mleczarskiej z Gra-
jewa. 

- Nasze inwestycje, powiększanie wolumenu sprzeda-
ży i eksportu produktów, to zasługa przede wszystkim 
Spółdzielców i ich zaufania do konsekwentnie realizo-
wanej polityki ekspansji. Eksperci Forbesa w swoim 
rankingu obliczyli, że wzrost ten wyniósł 22,5% w ba-
danym okresie. – skomentował otrzymane wyróżnie-

nie Prezes Spółdzielni Edmund Borawski – Ten suk-
ces budują właśnie nasi Spółdzielcy oraz Pracownicy, 
odpowiedzialni za marki doceniane od lat w Polsce, 
w Europie i coraz bardziej na świecie. 

To 12. edycja rankingu najdynamiczniej rozwijają-
cych się firm w Polsce przygotowana dla największe-
go polskiego miesięcznika ekonomicznego Forbes. 
Do zestawienia trafiają podmioty, które składają 
sprawozdania finansowe do KRS. Twórcy rankingu 
w swojej ocenie uwzględnili firmy, które w latach 
2013-17 raporty do KRS składały w terminie, z wyso-
ką płynnością bieżącą i nie zalegające kontrahentom 
z płatnościami. O kolejności w rankingu decyduje 
tempo wzrostu w ostatnich trzech latach. Mlekpol 
znalazł się na liście dużych przedsiębiorstw o wyso-
kości przychodów powyżej 250 mln. 

wyDarzEnia

Prestiżowe wyróżnienia dla Mlekpolu

Spółdzielnia Mleczarska z Grajewa, po raz kolejny, zo-
stała doceniona przez Konsumentów oraz środowisko 
biznesowe. Złote godło w rankingu Konsumencki Lider 
Jakości oraz czołowe miejsce w rankingu Złota Setka 
Rolnictwa to wyróżnienia, które potwierdzają pozycję 
lidera branży mijającego roku.
- To dobry rok dla Mlekpolu. Spółdzielnia z Grajewa może 
poszczycić się pozycją lidera skupu mleka w Polsce oraz 

nowym rekordem na poziomie 1 miliard 800 milionów 
litrów. Cieszą nas również wszelkie nagrody i wyróżnie-
nia, zarówno te, które przyznają eksperci, jak i te, które 
otrzymujemy od najważniejszych recenzentów naszych 
produktów, czyli Klientów – cieszy się Małgorzata Ce-
belińska, Dyrektor Handlu Spółdzielni Mleczarskiej 
Mlekpol w Grajewie.
Najbardziej rozpoznawana marka mleka w Polsce 
„Łaciate” otrzymała złote godło i tytuł Konsumenc-
kiego Lidera Jakości 2018 w swojej kategorii. Badanie 
przeprowadzono pośród konsumentów, którzy jedno-
znacznie wskazali „Łaciate”, jako markę, która najlepiej 
wpisuje się w ich oczekiwania.

PiSaLi O naS
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Sprawozdanie z zebrań 
rejonowych członków 
Spółdzielni Mleczarskiej 
Mlekpol w Grajewie

W dniach od 28 stycznia do 4 lutego 
2019 roku, Zgodnie ze Statutem, od-
były się Zebrania Rejonowe członków 
Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol 
w Grajewie. W 32 zebraniach, prowadzo-
nych przez kierownictwo spółdzielni, 
uczestniczyło prawie 1400 producen-
tów, dostarczających mleko do naszej 
Spółdzielni. 

W części sprawozdawczej obecni na zebraniach mo-
gli obejrzeć film obrazujący zmiany, jakie zaszły 
w ostatnim roku w Zakładach produkcyjnych oraz 
pokazane zostały wyróżniające się gospodarstwa 
członków Spółdzielni. W tej części zaprezentowa-
no także szczegółowe sprawozdanie z działalności 
Zarządu i Rady Nadzorczej, uwzględniające bie-
żący stan spółdzielni i wyniki finansowe uzyskane 
w 2018 roku, ponadto przedstawiono plany na rok 
następny. 

wyDarzEnia

PiSaLi O naS

Zebrania były również pretekstem do rozmów o aktu-
alnej sytuacji na rynku mleka i sprawach nurtujących 
członków spółdzielni. Szczególne miejsce w dysku-
sji zajęły sprawy dotyczące cen i przewidywanych 
perspektyw rozwoju produkcji mleka w dynamicznie 
zmieniającej się sytuacji na rynku mleczarskim. Ma-
jąc na uwadze rosnącą ilość skupowanego mleka, 
członkowie Spółdzielni podejmowali temat zagospo-
darowania surowca. Ciekawość budził postęp prac 
przy budowie najnowocześniejszego w Europie Za-
kładu Proszkowania Mleka i Serwatki w Mrągowie. 
Żywą dyskusję wśród członków spółdzielni,wywołał 
poruszany przez prelegentów temat wprowadze-
nia w naszej spółdzielni „Programu produkcji mleka 
ekologicznego”. Część dostawców obecnych na ze-
braniach wykazała zainteresowanie uczestnictwem 
w programie i przekształceniu swoich gospodarstw na 
produkcję ekologiczną. W trakcie zebrań omówione 
zostały istniejące wymagania dla gospodarstw do-
stawców Spółdzielni oraz nowe regulacje prawne 
wprowadzone w 2018 roku przez MRiRW, a dotyczące 
stosowaniu nawozów azotowych w gospodarstwie. 
Tegoroczne Zebrania Rejonowe potwierdziły duże za-
interesowanie członków bieżącym funkcjonowaniem 
Naszej spółdzielni, sytuacją na rynku, rozwojem pro-
dukcji mleka i wyzwaniami stojących przed polskim 
mleczarstwem w najbliższej przyszłości. 

Kazimierz Czernewski

Mlekpol utrzymał pozycję  
lidera skupu mleka

Ponad 1 miliard 800 milionów litrów mleka skupiła 
Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol w 2018 roku od 
swoich dostawców – to rekordowy wynik w historii 
spółdzielni.
- Spodziewaliśmy się nowego rekordu i osiągnęliśmy 
sukces. To kolejny znakomity wynik po ubiegłym 
roku, kiedy skupiliśmy 1 miliard 770 milionów litrów. 
To przede wszystkim zasługa naszych dostawców, 
którzy inwestują i rozwijają swoje gospodarstwa – 

mówi Kazimierz Czernewski, dyrektor Wydziału 
Skupu SM Mlekpol.
Pod koniec grudnia ubiegłego roku spółdzielnia prze-
kroczyła rekordową ilość 1 miliarda 800 milionów 
litrów mleka skupionego i przerobionego w ciągu 
12 miesięcy. Co ważne, ten wynik Mlekpol osiągnął, 
pozyskując mleko wyłącznie z własnej bazy skupo-
wej, od 9,5 tysiąca członków spółdzielni.
- Mlekpol inwestuje w swój rozwój technologiczny, 
a obserwowane przez nas zaangażowanie dostaw-
ców, powiększanie gospodarstw i ich konsolidacja, 
pozwalają zakładać, że już w najbliższej przyszłości 
spółdzielnia przekroczy granicę 2 miliardów litrów 
skupionego mleka – dodaje Kazimierz Czernewski.

4



arTyKuł SPOnSOrOwany

FlexiClose (re) – ekologiczne rozwiązania na rynku opakowań 
dla przemysłu mleczarskiego

Schur Flexibles Poland wprowadza nową folię. FlexiClose (re) to innowacyjna koncepcja 
pakowania, która zapewnia optymalną ochronę produktu, jest przyjazna w użytkowaniu, 
może być wielokrotnie otwierana i zamykana, a także podlega pełnemu recyklingowi.

Folie FlexiClose (re) stanowią optymalne rozwiązanie dla przemysłu spożywczego – w szczególności do pa-
kowania różnego typu serów. – Jako wiodący dostawca elastycznych rozwiązań opakowaniowych ponosimy 
odpowiedzialność za środowisko, dlatego nasze produkty i procesy są tak przyjaznymi dla środowiska, jak to tylko 
możliwe. Inwestujemy w rozwój nowych rozwiązań opakowaniowych, które zapewniają maksymalną ochronę pro-
duktu i niezmiennie wysoką funkcjonalność, a jednocześnie minimalizują negatywny wpływ na środowisko – mówi 
Marek Pawlak, prezes Schur Flexibles Poland. 

Nowoczesna, górna folia FlexiClose (re) w połączeniu z dolną wstęgą C-base PP zapewnia w pełni nadający się 
do recyklingu produkt. O właściwościach tych zadecydowało zastosowanie folii opartej na poliolefinach. Innowa-
cyjna folia gwarantuje także najwyższą jakość, wydajność i przetwarzanie na maszynach pakujących. FlexiClose 
(re) jest przeznaczona do wielokrotnego ponownego zamykania, zapewniając jednocześnie doskonałą ochronę 
produktu. – Produkt pozwala producentom być o krok przed wszystkimi nadchodzącymi przepisami dotyczącymi 
recyklingu, a także zapewnia najwyższy poziom ochrony oraz jest atrakcyjny ze sprzedażowego punktu widzenia 
– komentuje Marek Pawlak.

Specjalnie dla branży serowarskiej Schur Flexibles Poland stworzył grupę materiałów Schur DairyPack. To pro-
dukty obejmujące worki i rękawy termokurczliwe, laminaty typu flow pack oraz folie górne do tacek. Produkowane 
opakowania stwarzają idealne warunki dojrzewania serów i gwarantują bardzo długi okres przydatności do spożycia 
dzięki wyjątkowym właściwościom barierowym. Wysoką szczelność opakowań zapewnia innowacyjna technologia 
zgrzewalności folii, nawet w przypadku zanieczyszczenia obszaru zgrzewania.
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SzanSa na 
EKOLOGICZNE MLEKO

Wartość obrotów w sektorze nabia-
łu BIO/EKO w UE dynamicznie rośnie. 
W Polsce to ponad 62 mln zł i rośnie 
w ostatnim okresie średnio o 5% rocz-
nie. Według przeprowadzonych badań 
wśród konsumentów w UE i w Polsce 
połowa badanych uważa, że produk-
ty EKO są zdrowsze od tradycyjnych 
a 40% badanych deklaruje, że kupuje 
lub będzie kupowała nabiał z tego seg-
mentu w najbliższej przyszłości.

Aby sprostać wyzwaniom rynku i potrzebom kon-
sumentów, SM „MLEKPOL” zamierza wprowadzić 
„program ekologicznej produkcji mleka”. 

Planowane, wstępne zasady 
funkcjonowania „programu 
ekologicznej produkcji mleka”  
w SM „MLEKPOL” 

1. Zainteresowani ekologiczną produkcją mleka 
będą mogli złożyć wniosek do spółdzielni o przy-
stąpienie do programu i złożyć wniosek do jed-
nostki certyfikującej. 

2. Po przedstawieniu dokumentu z jednostki certyfi-
kującej o rozpoczęciu okresu konwersji dostawca 
będzie mógł podpisać aneks do umowy kontrak-
tacyjnej o przystąpieniu do programu produkcji 
mleka ekologicznego.

3. Aneks przewidywać będzie dopłatę do mleka eko-
logicznego (wstępnie planowana wysokość):

- 0,15 zł w okresie konwersji; 
- później ok. 0,30 -0,40 zł dla dostawców posiadają-

cych certyfikat i produkujących mleko ekologiczne 
(dostarczenie kopii certyfikatu lub zaświadczenia 
z jednostki certyfikującej). 

4. Dostawca będzie musiał posiadać aktualny certy-
fikat przez cały okres trwania aneksu (z wyjątkiem 
okresu konwersji).

5. Minimalny okres uczestnictwa w programie 5 lat.
6. Dokładne warunki rozliczeń i wyjścia z programu 

zostaną określone w Aneksie dotyczącym ekolo-
gicznej produkcji mleka.

Planowany harmonogram 
wprowadzania „programu 
ekologicznej produkcji mleka”  
w SM „MLEKPOL” 

01.01.2019 – 28.02.2019
•  W ramach Zebrań Rejonowych i posiedzeń RN od-

były się szerokie konsultacje i przekazane zostały 
ogólne informacje o zasadach produkcji ekologicz-
nej i propozycji wprowadzenia „programu ekolo-
gicznej produkcji mleka w SM „MLEKPOL”.

01.03.2019- 10.03.2019
• Wysłane zostaną ankiety do wszystkich dostawców 

dotyczących ekologicznej produkcji mleka.

11.03.2019-31.03.2019
• Określone zostaną rejony, w których ekologiczna 

produkcja mleka byłaby ekonomicznie uzasadniona.

01.04.2019-15.04.2019
• Odbędą się szkolenia dla zainteresowanych pro-

ducentów w zakresie ekologicznej produkcji mleka 
przez przedstawiciela jednostki certyfikującej, do-
radcę żywieniowego i przedstawiciela SM „MLEK-
POL”.

16.04.2019-15.05.2019
• Zainteresowani dostawcy będą mogli składać po-

dania do Spółdzielni o udział w programie, zgłaszać 
się do jednostki certyfikującej i po przedstawieniu 
dokumentu z jednostki certyfikującej o przystą-
pieniu do produkcji ekologicznej mleka, podpisać 
aneks do umowy.

Od 1.06.2019
• Rozpoczęcie działania programu ekologicznej pro-

dukcji mleka w SM MLEKPOL.

• Propagowanie programu produkcji ekologicznej 
mleka przez służby surowcowo skupowe ( w całym 
okresie funkcjonowania programu).

aGrO aKTuaLnOŚci
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zachęcamy wszystkich zaineresowanych 
ekologiczną produkcją mleka i naszym 
programem do kontaktu z działami 
skupu we wszystkich zakładach lub pod 
tel. (89) 741 96 21 lub 698 125 877.

Podstawowe, ogólne zasady 
rolnictwa ekologicznego  
w produkcji mleka:

• Gospodarstwo musi przejść okres konwersji, czyli 
czas dostosowania gospodarstwa do wymogów 
rolnictwa ekologicznego (minimum 2 lata);

• Nawożenie organiczne – dopuszczone są nawozy 
wyłącznie pochodzenia naturalnego; 

• Nawozy mineralne – dopuszczone wyłącznie na-
wozy pochodzenia naturalnego, nieprzetworzone 
metodami przemysłowymi; 

• Materiał siewny – pochodzący wyłącznie z upraw 
ekologicznych, nasiona konwencjonalne tylko 
wyjątkowo za zgodą Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa;

• Ochrona roślin – stosowane głównie metody na-
turalne; 

• Odchwaszczanie – stosowane głównie odchwasz-
czanie mechaniczne;

• Zwierzęta – zapewnienie dobrostanu; wychów pa-
stwiskowy latem i dostęp do wybiegów zimą; 

• Produkty pochodzenia zwierzęcego są uznane za 
ekologiczne, jeżeli pochodzą z gospodarstw eko-
logicznych ( zwierzęta były żywione ekologicznie 
min. 2 lata);

• Pasze powinny być wytwarzane w gospodarstwie 
lub pochodzić z innych gospodarstw ekologicz-
nych; 

• W żywieniu zwierząt wyklucza się pasze prze-
mysłowe, zawierające syntetyczne dodatki pa-
szowe;

• Stosowanie leków – wyjątkowo pod kontrolą we-
terynarza, przy czym okres karencji dla produktów 
pochodzących od leczonych zwierząt jest dwa razy 
dłuższy niż określony przez producenta leku.Scze-
pienia ochronne są dopuszczone tylko wtedy, gdy 
są wymagane urzędowo;

• Przystąpienie rolnika do systemu rolnictwa ekolo-
gicznego odbywa się na podstawie zgłoszenia do 
jednostki certyfikującej;

• Gospodarstwo ekologiczne prowadzi dokumenta-
cję produkcji ekologicznej;

• Kontrole gospodarstwa ekologicznego przez jed-
nostkę certyfikującą minimum 1 raz w roku.

Korzyści finansowe  
z produkcji ekologicznej:

• Dopłaty PROW do rolnictwa ekologicznego od 
1000-1600 zł/ha;

• Zwrot kosztów kontroli 1000-1500 zł;
• Możliwość otrzymania dopłat z innych programów 

PROW;
• Wyższa cena za mleko ekologiczne. 

Kazimierz Czernewski 
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wywiaD

nych sieci kanalizacji sanitarnej oraz 
deszczowej.

jak wyglądają prace 
dotyczące pomieszczeń 
biurowych i socjalnych 
dla przyszłych 150 
pracowników?

MP - W końcowym etapie są prace 
wykończeniowe w pomieszczeniach 

produkcyjnych, socjalno-biurowych oraz prace zwią-
zane z wykończeniem terenów zewnętrznych. 

Sercem nowej proszkowni będzie 
specjalna instalacja, która pozwoli 
docelowo przerabiać 3 mln litrów mleka 
i serwatki na dobę. czy wewnątrz 
budynku widać już urządzenia i linie 
produkcyjne? 

MP - W końcowej fazie jest montaż urządzeń tech-
nologicznych w obrębie pomieszczenia dla wstęp-
nej obróbki i frakcjonowania surowca. Zgodnie 
z harmonogramem trwa montaż instalacji tech-
nologicznej dla trzech linii suszarniczych oraz insta-
lacji wyparek. Przewidujemy, że pełne zakończenie 
montażu pierwszej linii proszkowniczej nastąpi na 

Panie Dyrektorze, zakład 
Sproszkowanych Produktów 
Mleczarskich w Mrągowie 
to inwestycja, której 
zakończenie zaplanowane 
jest w tym roku. jakie prace 
budowlane i wykończeniowe 
mogą być realizowane zimą?

Marcin Piwowarczyk, Dyrektor ZPM 
Mrągowo – Na zewnątrz nie widać 
działań inwestycyjnych, jednak wewnątrz budyn-
ku prace intensywnie trwają. Zakończono działania 
budowlane dla wszystkich pomieszczeń techno-
logicznych oraz magazynowych. Przypomnę, że 
proszkownia Mlekpolu to trzy zespoły budynków 
połączonych ze sobą, w tym budynek do suszenia 
wyrobów mleczarskich o maksymalnej wysokości 
43,5 m i powierzchni zabudowy około 3100 m kw. 
Gotowa jest już infrastruktura mediowa zakładu. 

co to oznacza w praktyce?

MP - Przygotowano i uruchomiono zasilanie zakła-
du. Doprowadzono do proszkowni wodę studzien-
ną i inne niezbędne media takie jak woda lodowa, 
para, sprężone powietrze, azot i dwutlenek węgla. 
Zakończono prace związane z budową zewnętrz-

inwestycja Mlekpolu 
w Mrągowie,  
czyli jak buduje się 
proszkownię zimą

Rozmowa z Dyrektorem Zakładu w Mrągowie Panem Marcinem Piwowarczykiem 
o zaawansowaniu prac budowlanych w ramach inwestycji budowy Zakładu Sprosz-
kowanych Produktów Mleczarskich. 
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początku marca 2019, drugiej linii na przełomie 
marca i kwietnia 2019, a dla trzeciej linii pod koniec 
kwietnia 2019.

Panie Dyrektorze, jak dalej będzie 
wyglądała droga gotowego produktu 
po opuszczeniu linii produkcyjnych?

MP - W końcowej fazie jest montaż trzech komplet-
nych linii pakowania proszków produkcji Avapac. 
Każda linia dedykowana jest do współpracy z wy-
braną linią produkcji proszków i składa się z urzą-
dzeń do pakowania worków 25 kg i worków big bag. 
Jesteśmy też przygotowani do składowania naszej 
produkcji. Magazyn wyrobów gotowych wyposażo-
ny został w system regałów przesuwnych wysokiego 
składowania. System jest uruchomiony i gotowy do 
wykorzystania.

jak wyglądają zatem kolejne wielkie 
kroki związane z planowanym 
uruchomieniem w 2019 roku  
zakładu Sproszkowanych Produktów 
Mleczarskich w Mrągowie? 

MP - Planowany termin zakończenia wszelkich 
prac wykończeniowych i uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie obiektu to kwiecień 2019 roku. Po 
zakończeniu montażu poszczególnych linii prosz-
kowniczych rozpoczęta zostanie faza rozruchów 
poszczególnych linii. 

Dziękujemy za rozmowę.
Z Dyrektorem ZPM Mrągowo rozmawiał Bartosz Grochal
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60 tys. zł. na 
restrukturyzację małych 
gospodarstw  
- nabór wniosków 
o pomoc rozpoczyna się 
w lutym

wane jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. Dotychczas przepro-
wadzone zostały trzy nabory wniosków o taką po-
moc, w tym jeden dla rolników z trenów objętych 
afrykańskim pomorem świń. 

Kto może ubiegać się o pomoc? 

O premię może starać się rolnik posiadający go-
spodarstwo obejmujące co najmniej 1 ha gruntów 
ornych, łąk i pastwisk trwałych, czy sadów lub nieru-
chomości służącej do prowadzenia produkcji w za-
kresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość 
ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniej-

sza niż 10 tys. euro.

Ubiegający się o premię musi być ubez-
pieczony w KRUS nieprzerwanie przez 
co najmniej 2 miesiące bezpośrednio 
poprzedzające miesiąc, w którym skła-
da wniosek i w okresie 12 miesięcy po-
przedzających miesiąc złożenia wnio-
sku o przyznanie pomocy nie prowadzić 
działalności gospodarczej. 

Kolejnym warunkiem jest przedłożenie 
biznesplanu restrukturyzacji gospodar-
stwa. Rolnik, któremu pomoc zostanie 
przyznana, będzie miał 3 lata na jego 
zrealizowanie. W tym czasie wielkość 
ekonomiczna gospodarstwa powinna 
wzrosnąć do co najmniej 10 tys. euro 
oraz o co najmniej 20 proc. w stosunku 
do wielkości z roku, w którym złożono 
wniosek o przyznanie pomocy. 

FinanSE

Od 28 lutego do 29 marca 2019 r. w od-
działach regionalnych ARiMR można 
składać wnioski o przyznanie pomocy 
na "Restrukturyzację małych gospo-
darstw". 
Można to zrobić osobiście, za pośrednictwem upo-
ważnionej osoby lub wysłać rejestrowaną przesyłką 
nadaną w placówce Poczty Polskiej. W tym ostatnim 
przypadku o dotrzymaniu terminu decyduje data 
nadania przesyłki. Termin przeprowadzenia naboru 
oraz warunki ubiegania się o przyznanie pomocy 
ogłosił Prezes ARiMR 28 stycznia 2019 r. Wsparcie 
na "Restrukturyzację małych gospodarstw" finanso-

rEKLaMa
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w jakiej formie i wysokości 
otrzymuje się wsparcie? 

Rolnik, który zdecyduje się na rozwój swojego małe-
go gospodarstwa, może uzyskać na ten cel 60 tys. zł 
bezzwrotnej premii. Będzie ona wypłacana w dwóch 
ratach: 80 proc. po spełnieniu warunków określo-
nych w decyzji o przyznaniu pomocy, a 20 proc. po 
poprawnej realizacji biznesplanu. 

Premia może być przyznana tylko raz w czasie re-
alizacji PROW 2014-2020. W przypadku małżonków 
pomoc może otrzymać tylko jedno z nich, niezależ-
nie od tego, czy prowadzą wspólne gospodarstwo, 
czy odrębne gospodarstwa. 

na co może być wydana premia? 

Katalog inwestycji, na które można przeznaczyć 
otrzymane pieniądze, jest szeroki. Obejmuje m.in. 
budowę lub modernizację budynków, zakup no-
wych maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego 
i oprogramowania. Premię można zainwestować 
w sady i plantacje wieloletnie, można kupić grunty 
rolne, a nawet stado podstawowe zwierząt hodow-
lanych.

jakie są kryteria oceny wniosku? 

Każdy wniosek jest punktowany. O kolejności 
przysługiwania pomocy decyduje suma uzyska-

nych punktów. Można je uzyskać m.in. docelową 
wielkość ekonomiczną gospodarstwa – im więk-
sza, tym więcej punktów, deklarowane działania 
proekologiczne, kompleksowość biznesplanu. Na 
dodatkowe punkty może także liczyć młody rolnik, 
czyli taki, który w dniu złożenia wniosku ma nie 
więcej niż 40 lat. 

Żródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
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rodzina od dziada pradziada wychowana jest na 
mleku. Sama hobbistycznie dla swoich potrzeb wy-
twarzam śmietanę, robię twarogi, czasem masło. 
Obecnie posiadamy 40 sztuk krów mlecznych 
i w 2018 r. średnia roczna wydajność mleka wyno-
siła 10 847 kg. Powierzchnia gospodarstwa liczy 
45 ha i dodatkowo jeszcze 20 ha dzierżawimy. Sie-
jemy kukurydzę, mieszankę zbożową, koniczynę, 
lucernę, a pozostałą część zajmują użytki zielone. 

- czy myśli Pani o powiększeniu 
gospodarstwa i kolejnych 
inwestycjach?

W 2006 r. wzięłam kredyt dla „Młodego Rolnika” 
i z tych środków wybudowaliśmy oborę wolno-
stanowiskową. Członkostwo Polski w UE i płynące 
z niej dotacje dla rolników również wiele ułatwiły. 
Dzięki funduszom z UE mogliśmy zakupić nowe 
sprzęty: wóz paszowy, ciągnik, prasę rolującą 
i uzupełnić wyposażenie obory: montaż poideł, hali 
udojowej. Zdobyte pieniądze pomogły mi zmoder-
nizować i powiększyć gospodarstwo. W tym roku 
chcielibyśmy zakupić silosy na zboże i wybudować 
silosy na kukurydzę, postawić wiatę na gromadze-
nie siana i słomy. Mam nadzieję, że w niedalekiej 
przyszłości wszystko przejmie mój syn. Obecnie 
złożył wniosek o dotację w ramach „Młodego Rol-
nika” i chciałby rozwijać gospodarstwo.

Gospodarstwo rolne Pani 
Marty bąk położone jest niecały 
kilometr od granicy województwa 
mazowieckiego, w miejscowości 
Osiny (Gmina Mirzec) 
w województwie świętokrzyskim, 
w powiecie starachowickim. jest 
jedynym dostawcą mleka do 
Mlekpolu z tego terenu. 

-jak długo prowadzi Pani 
gospodarstwo i hoduje krowy? 

Mój mąż mówi, że jesteśmy „przesiąknięci krowa-
mi” – hodowlą zajmowali się jego rodzice i tak się 
wszystko zaczęło. Jest to ciężka praca, a w szcze-
gólności prace sezonowe związane z produkcją 
i zabezpieczeniem pasz objętościowych dla bydła. 
Mimo to hodowla krów przynosi mi satysfakcję. 
Cieszę się, że jestem zdrowa i mam siłę do dzia-
łania. Pomaga mi zarówno mąż, jak i dzieci. Moja 

Spółdzielczość  
- rozmowa  
Echa Mlekpolu 

rEGiOny 
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- Mlekpol jest niekwestionowanym 
liderem skupu mleka na polskim 
rynku. Obecnie ma ok. 9,5 tys. 
dostawców, a Pani jest jednym z nich. 
co ceni Pani w firmie i jakie korzyści 
płyną z faktu bycia spółdzielcą?

Mleko dostarczaliśmy do Rolniczej Spółdzielni 
Mleczarskiej Rolmlecz w Radomiu, a po połącze-
niu z Mlekpolem zupełnie świadomie nie chciałam 
niczego zmieniać. Sprzedaż mleka co drugi dzień 
wynosi 2 000-2 100 l, natomiast roczna produkcja 
to ok. 360 000 l. Wszystkie parametry wskazują na 
to, że nasze mleko jest dobrej jakości i niezmiennie 
znajduje się w klasie ekstra. Jestem bardzo zado-
wolona, że dostarczam mleko do Mlekpolu. Firma 
cieszy się wielkim uznaniem wśród konsumentów 
i znajduje się w ścisłej czołówce największych i li-
czących się firm mleczarskich w Polsce. Produkty 
powstają z najwyższej jakości mleka. Moja rodzina 
bardzo lubi masło, żółte sery, a szczególnie serek 
homogenizowany waniliowy, który jest symbolem 

Radomia. Cenię terminowość wypłat za mleko oraz 
stabilność finansową, którą daje współpraca z na-
szą firmą. Jestem więc jak najbardziej spokojna 
o przyszłość swoją i swojej rodziny. Mam nadzieję, 
że rok 2019 będzie korzystny dla polskiego mle-
czarstwa, co pozwoli nam na dalszy systematyczny 
rozwój produkcji mleka w naszym gospodarstwie. 

-Dziękuję za rozmowę. 
Z Panią Martą Bąk rozmawiała Joanna Gruda. 

ECHO MLEKPOLU 1/2019
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Mlekpol 
z rolmleczem 
już 10 lat

rESTruKTuryzacja rOLMLEczu

Mlekpol jako Spółdzielnia przejmująca na po prze-
jęciu dokonała restrukturyzacji poszczególnych 
dziedzin działalności Rolmleczu. Po pierwsze upo-
rządkowano stan członków, gdyż ewidencyjnie było 
ich 22 430, a stan czynnych członków producentów 
wynosił 2 225. Znamienny okazał się wzrost war-
tości funduszu udziałowego średnio na 1 członka 
z 561 w 2008 r. do 48 400 zł w roku 2018, co świadczy 
o wzroście odpowiedzialności członków Spółdzielni 
za podejmowane decyzje. 

Od 01.01.2015 r. nastąpiła reorganizacja terenu 
skupowego, polegająca na przekazaniu Wielko-
polski i OZPM w Gorzowie wraz z nieruchomo-
ściami w Strzelcach Krajeńskich i Ługach Ujskich 
w struktury OZPM Bydgoszcz, a OZPM Radom 
wraz z OZPM Zwoleń i nieruchomościami w Zgo-
rzelcu i Gnieźnie stał się częścią zakładów MLEK-
POLU. 

rEKLaMa

POcząTEK
Pamiętnego dnia 1 października 2008 
roku Mlekpol przyjął do swojej rodzi-
ny Rolmlecz, który dołączył do grona 
12 zakładów, na podstawie decyzji Wal-
nych Zgromadzeń Rolmleczu i Mlek-
polu. Od tego momentu rozpoczęła się 
wspólna działalność na odcinku spraw 
samorządowo-skupowych, pracowni-
czych i produkcyjnych. 

Na początku 2008 r. stan ekonomiczny Rolmleczu 
nie był zadowalający. Po pierwsze napięta atmosfera 
pośród członków Spółdzielni Rolmlecz, którzy nie 
otrzymywali systematycznie i terminowo wypłat za 
dostarczany surowiec. Po drugie długi i brak środ-
ków do finansowania bieżącej działalności w kwo-
cie około 20 mln zł. Po trzecie straty na działalności 
podstawowej, która w momencie połączenia 1 X 
osiągnęła kwotę 15 mln złotych. Te podstawowe 3 
fakty i wiele innych pomniejszych były decydującymi 
problemami, z którymi musiał się zmierzyć Mlekpol 
przejmując Rolmlecz. 
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Wzrósł średni roczny skup mleka z 1 gospodarstwa 
z 69 tys. litrów w 2008 r. do 140 tys. litrów na koniec 
2018 r., natomiast średnia wielkość stada w gospo-
darstwach rodzinnych wzrosła z 18 sztuk w 2008 r. 
do 21 sztuk w 2018 r. 

Na przestrzeni 10 lat rolnicy poczynili znaczne inwe-
stycje w swoich gospodarstwach: w sprzęt rolniczy, 
budynki inwentarskie oraz obejścia gospodarskie. 

Mlekpol jako lider mleczarstwa na rynku krajowym 
i międzynarodowym płaci jedną z najwyższych cen. 
Jest to miara efektywności i gospodarności działania 
Zarządu na każdym odcinku. Przed przyłączeniem 
cena za litr mleka wynosiła 0,85 zł, a obecnie 1,54 zł. 

Ponadto, wszyscy zainteresowani rolnicy otrzymali 
wsparcie finansowe w postaci pożyczek z Funduszu 
Wzajemnej Pomocy i Rozwoju Hodowli. Pomoc w la-
tach 2008-2018 wyniosła 11,5 mln.

Utworzono Zakład zaopatrzenia Rolnictwa w Zwo-
leniu celem zaopatrzenia gospodarstw w pasze, na-
siona i środki myjąco-dezynfekujące na zasadach 
obrotu bezgotówkowego. 

Dużym przedsięwzięciem restrukturyzacyjnym była 
prywatyzacja transportu, co w znacznym stopniu 
poprawiło rozliczanie z surowca oraz wpłynęło na 
obniżkę kosztów. Wszystkie cysterny wyposażono 
w automatyczny system pobierania prób i transmisji 
danych, a także w czytniki zakodowanych prób. 

Do sprzedaży w całej sieci dystrybucyjnej SM MLEK-
POL wprowadzono produkty wytwarzane w OZPM 
w Radomiu czyli serki homogenizowane Rolmlecz 
i serki śmietankowe. Sprzedaż tych produktów sys-
tematycznie się rozwija i dociera do konsumentów 
w całym kraju. 

Dodatkowo rozpoczęto eksport produktów wytwa-
rzanych w OZPM w Radomiu i Zwoleniu do krajów 
zarówno na terenie Unii Europejskiej jak i poza nią. 
Chodzi głównie o serwatkę w proszku, serki do sma-
rowania śmietankowe i puszyste oraz serki Pyszne, 
czyli produkty o długich terminach przydatności do 
spożycia. 

Strategiczną zasadą efektywności i gospodarności 
w produkcji okazała się specjalizacja. Zaprzestano 
produkcji mleka UHT i produkcji masła, przenosząc 
je do Zakładu w Grajewie, produkcję napojów mlecz-
nych do Zakładu w Mrągowie, produkcję mleka świe-
żego do Zakładu w Bydgoszczy, a produkcję śmieta-
ny spożywczej do Sokółki. To wszystko spowodowało 
znaczne obniżenie kosztów jednostkowych produk-
cji, zwiększając rentowność. W konsekwencji Zakład 
w Radomiu specjalizuje się w galanterii twarogo-
wej, a Zwoleń w przetwórstwie serwatki i mleka na 
proszek. Funkcjonujące w 2008 r. przestarzałe linie 
technologiczne do produkcji serków homogenizo-
wanych zostały zastąpione nowoczesnymi urządze-
niami o dziennej technicznej wydajności wynoszącej 
75 ton serków o różnych smakach. Uruchomiono 
nowoczesną zautomatyzowaną linię do produkcji 
serków homogenizowanych, linię do serków śmie-
tankowych oraz serków z ultrafiltracji.

Bardzo trafną decyzją Zarządu było uruchomienie 
produkcji serków śmietankowych i puszystych, któ-
rych produkcja dynamicznie wzrasta z miesiąca na 
miesiąc. 

Zmodernizowano maszynownię chłodniczą za kwo-
tę 2 mln zł oraz wymieniono sprężarki powietrzne za 
370 tys. zł. Łącznie na inwestycje w Zakładzie w Ra-
domiu wydano ponad 69,0 mln złotych. Ponadto 
w latach 2008-2018 wydano blisko 21,5 mln złotych 
na remonty w Radomiu i Zwoleniu.
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Na przestrzeni 10 lat przerób mleka i serwatki wzrósł 
o 64%, produkcja serków homogenizowanych 
i śmietankowych potroiła się, a serwatki w proszku 
jest dwukrotnie wyższa. 

Analizując cały dziesięcioletni proces dostosowa-
nia Rolmleczu do wymogów SM MLEKPOL trzeba 
z całą stanowczością stwierdzić, że zakończył się 
pełnym sukcesem, a wszystkie punkty porozumie-
nia Rad Nadzorczych zostały zrealizowane z nad-
wyżką. 

SuKcESy i KOrzyŚci

• Stabilność ekonomiczną poprzez utrzymywanie 
względnie stałej ceny, która zawsze była najwyższa 
w kraju.

• Realny rozwój gospodarstw, prowadzących inwe-
stycje i statystyczny wzrost produkcji z gospodar-
stwa oraz od 1 krowy.

• Wprowadzenie produkowanych wyrobów do sieci 
sprzedaży na cały kraj oraz otwarcie okna na eks-
port, którego wcześniej nie było. 

• Specjalizacja produkcji co wpłynęło na obniżenie 
kosztów i wzrost wydajności pracy.

• Wzrost jakości produkcji na każdym odcinku.
• Korzystanie z efektów przetargów i promocji na 

dostawy energii, gazu itp.
• Przeznaczenie ogromnych środków finansowych 

na uruchomienie od podstaw nowoczesnych linii 
produkcyjnych oraz instalacji i urządzeń pomocni-
czych jak maszynownia chłodnicza czy kotłownia. 

Spółdzielcza konsolidacja dwóch Spółdzielni prze-
prowadzona 10 lat temu okazała się trafna i słuszna 
i powinna być wzorcem do naśladowania i wyko-
rzystana w przyszłości dla dobra rolników- produ-
centów żywności również i w innych dziedzinach 
przetwórstwa rolno- spożywczego. 
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ROZRÓD – Kluczem  
do poprawy opłacalności  
produkcji mleka w Polsce

Kłopoty z rozrodem krów mlecznych są szeroko dyskutowane, zarówno w kręgach hodowców, lekarzy weterynarii, 
jak i kadry naukowej zajmującej się hodowlą bydła w Polsce.
Myślę, że nikogo nie trzeba przekonywać o ogromnych stratach ekonomicznych związanych z brakiem zacieleń.
Wysokie brakowanie, obniżona wydajność, wielkie nakłady na inseminację to codzienność dla wielu właścicieli 
gospodarstw zajmujących się tą gałęzią produkcji zwierzęcej.
Nasuwa się pytanie – Co zrobić, żeby wskaźniki rozrodu z sezonu na sezon się poprawiały?

W dzisiejszym artykule zajmę się mało popularnym, lecz niezwykle istotnym z punktu widzenia cielności pierwiast-
kiem śladowym, którym niewątpliwie jest JOD!

Należy wiedzieć, że na przeważającym obszarze kraju pierwiastek ten występuje w zdecydowanym niedoborze.
Zatem suplementacja jodu w dawkach żywieniowych nie jest czymś ekstra, lecz z punktu widzenia zdrowia i zacieleń 
koniecznością. Chociażby dlatego, że jest on niezbędny w procesie tworzenia hormonów tarczycy.
Zapotrzebowanie krów na jod wynosi ok. 0,5 mg na 1 kg suchej masy dawki i zwiększa się wraz ze wzrostem 
wydajności ze względu na łatwość przenikania go do mleka.
Badacze z całą pewnością wykazują, że niedobory tego pierwiastka wpływają na:
- niedoczynność tarczycy
- wysoką śmiertelność embrionów
- rodzenie martwych płodów z uszkodzeniami centralnego układu nerwowego
- trudności w zacielaniu
- niedorozwój gruczołów płciowych
- obniżenie przemiany materii
- spadek mleczności
- zmiany skórne i wypadanie sierści.
Szczególną uwagę na uzupełnienie jodu w zadawanej paszy należy 
uwzględnić w żywieniu wiosennym i letnim, gdyż wykazano, że rośliny 
w tym okresie zawierają nawet kilkukrotnie mniejszą zawartość tego 
mikroelementu w porównaniu z zielonkami i kiszonkami ze zbiorów 
jesiennych. Z dużym prawdopodobieństwem możemy założyć, że ob-
serwowane często, gorsze wskaźniki zacieleń, szczególnie w okresie 
letnim mogą być spowodowane nie tylko wysoką temperaturą ale rów-
nież niedoborem jodu.
Do prawidłowego wydzielania hormonów tarczycy, takich jak tyroksyna 
i trójjodotyrozyna, których niedobór powoduje w/w problemy oprócz jodu, 
potrzebne jest bogate w aminokwasy, wysokiej jakości białko.
Zatem zastosowanie lizawek solnych, czy też bogatych w jod mieszanek mineralno-witaminowych może być 
niewystarczające. Od niedawna w sprzedaży możemy spotkać koncentrat wysokojakościowego białka sojowego 
z jodem, pod nazwą Bay-Pass Prallinum-Rozród marki Soymax.
Z doświadczeń przeprowadzonych przez producenta z udziałem lekarzy weterynarii wynika, że wprowadzenie do 
żywienia 1 kg wspomnianego produktu (Bay-Pass Prallinum-Rozród) w połączeniu z 400 gramami Trio-Comfort 
(mieszanki mineralno-witaminowej z buforem, żywymi kulturami drożdży i adsorbentem mikotoksyn) w istotny 
sposób wpływa na poprawę wskaźników rozrodu w badanych stadach.

A.O

arTyKuł SPOnSOrOwany

Trio Comfort Bay Pass Prallinum Rozród
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Kuchnia MLEKPOLu

nowy sezon  
Doradcy Smaku 
z produktami Mlekpolu 
na antenie TVn 

Serki śmietankowe, śmietanki, masło, 
kefir i twarogi z Mlekpolu - to tylko 
niektórzy główni bohaterowie naj-
nowszego sezonu programu Dorad-
ca Smaku emitowanego na antenie 
stacji TVN. 

Doradca Smaku to popularny program kulinarny 
na antenie TVN, gdzie najlepsi szefowie kuchni 
dzielą się swoimi przepisami. To już 4. sezon serii, 
w którym produkty Mlekpolu odgrywają główne 
role. Premierowy odcinek zaprezentuje cenioną 
przez konsumentów Maślanką Mrągowską. 

Maślanka zwykle kojarzona jest jako zdrowy i orzeź-
wiający napój. Tym razem zostanie zaprezentowana 
w zupełnie nowej odsłonie. Widzowie zobaczą jej 
wszechstronne kulinarne zastosowanie i poznają prze-
pis na znakomite Bliny gryczane z dipem i czerwonym 
kawiorem, który specjalnie dla naszych Czytelników 
zamieszczamy w tym numerze Echa Mlekpolu. 

Każdy odcinek Doradcy Smaku to kolejny autorski 
przepis z zastosowaniem różnorodnych produktów 
Mlekpolu. Przygotowanie wspaniałych potraw przez 
mistrza Roberta Sowę będzie można oglądać w te-
lewizji TVN od marca do maja 2019 roku. Premiera 
pierwszego odcinka nowego sezonu Doradcy Smaku 
6 marca. 

Zdjęcia: program Doradca Smaku odcinek 3 
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Przygotowanie:

bliny:

Do miski wsypujemy mąkę gryczaną i pszenną. Wbijamy jaja, dodajemy 1 łyżeczkę sody oczyszczonej, wlewamy 

150 ml maślanki i całość miksujemy. Jeśli ciasto jest za gęste, dodajemy jeszcze około 100 ml maślanki. Całość mik-

sujemy na gładką masę i doprawiamy białym pieprzem. Ciasto dokładnie mieszamy za pomocą łyżki i odstawiamy 

na bok na 10–15 minut. Rozgrzewamy patelnię, wlewamy olej, dodajemy masło. Na gorący tłuszcz nakładamy za 

pomocą łyżki okrągłe bliny. Smażymy z dwóch stron około 2–3 minut do uzyskania złocistego koloru. Bliny wykłada-

my na ręcznik papierowy, odsączamy tłuszcz. Na talerzu układamy bliny, z boku nakładamy dip. Na dip nakładamy 

czerwony kawior. Dekorujemy szczypiorkiem.

Dip

Rzodkiewki i szczypiorek siekamy, pomidor kroimy w kostkę. Do miski wkładamy kwaśną śmietanę, dodajemy rzod-

kiewkę, pomidory, szczypiorek. Doprawiamy ostrą papryką. Całość mieszamy. Doprawiamy solą morską i jeszcze raz 

mieszamy.

Porcja dla 2–3 osób
Składniki:

- 300 g mąki gryczanej

- 50 g mąki pszennej

- 2 wiejskie jaja

- 250 ml maślanki Mrągowskiej

- 100 ml oliwy

- 50 g masła

- 3 łyżeczki czerwonego kawioru

- łyżeczka sody oczyszczonej

Do dekoracji: szczypiorek
Dip:

- 4 rzodkiewki

- pomidor malinowy

- pęczek świeżego szczypiorku

- 180 g kwaśnej śmietany 18% Łaciatej

Do smaku: pieprz biały, papryka ostra mielona, sól morska

bliny gryczane z dipem i czerwonym kawiorem
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