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Drodzy Czytelnicy,

oddajemy w Wasze ręce świąteczny numer na-
szego Echa. Wyjątkowy jest nie tylko ze względu 
na czas, w którym trafi do Was, ale także treść, 
którą w nim znajdziecie. Koniec roku to czas pod-
sumowań. 2017 rok przyniósł mleczarstwu trochę 
ulgi, ale postawił też przed producentami mle-
ka i wyrobów mleczarskich nowe wyzwania. SM 
MLEKPOL dzielnie radzi sobie na rynku utrzymu-
jąc wciąż pozycję lidera zarówno w skupie mleka, 
sprzedaży swoich wyrobów w kraju i zagranicą 
jak i, co najważniejsze, zaufaniu konsumentów. 
Świątecznemu numerowi naszego magazynu pa-
tronuje tym razem marka Łaciate i jej wyśmienite 
wyroby. Nasze flagowe godło i występujące pod 

LIST OD REDAKCJI I LISTY DO REDAKCJI

Od redakcji 
nim produkty zdobyły w tym roku kolejne laury 
zarówno branżowe jak i konsumenckie. Podkreśla-
my tym samym, że Wasz 22 letni wysiłek włożony 
w produkcję, sprzedaż i promocję naszych łacia-
tych wyrobów wciąż przynosi wymierne efekty. 
W tym numerze znajdziecie m.in. wywiady spe-
cjalne, relacje z bieżących wydarzeń, informacje 
dla producentów mleka i oczywiście świąteczne 
przepisy z użyciem łaciatych specjałów.

Życzymy wam spokojnych, zdrowych i rodzinnych 
Świąt Bożego Narodzenia oraz udanego, spełnio-
nego Nowego Roku 2018.

Wasza Redakcja

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

MLEKpOL nA FACEbOOOKu
Jest nas już blisko 19 tysięcy! Dziękujemy wszystkim, którzy do nas dołączyli!
Od ponad 2 lat nasz fanpage wyróżnia się wśród wielu w branży mleczarskiej. Jest najszybciej rozwijającym 
się facebookowym profilem i posiada najwyższy współczynnik zaangażowania użytkowników. Na www.
facebook.com/mlekpol  znajdziecie ciekawe posty, autorskie przepisy kulinarne, konkursy z atrakcyjnymi 
nagrodami oraz relacje na żywo z najważniejszych wydarzeń w Mlekpolu.
Na naszym fanpagu ciągle coś się dzieje. Jeśli jeszcze nie dołączyliście do nas – zróbcie to teraz! 
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Sery na medal.  
SM MLEKpOL 
honorowym patronem II 
Kongresu Serowarskiego 
– Mrągowo 2017

Cztery medale prestiżowego konkur-
su Good Cheese zdobyły wyroby Spół-
dzielni Mleczarskiej Mlekpol. Nagrody 
wręczono podczas II Kongresu Sero-
warskiego, którego SM MLEKPOL była 
honorowym patronem.

Złoty medal przyznano serkowi śmietankowemu pu-
szystemu Łaciatemu naturalnemu, srebro przypadło 
serkowi wiejskiemu Łaciatemu naturalnemu, brązo-
wymi medalami nagrodzono Gouda ser tarty i serek 
homogenizowany Rolmlecz z laską wanilii. Sery pod-
dane były wnikliwej ocenie szefów kuchni zrzeszonych 
w Stowarzyszeniu Szefów Kuchni i Cukierni. 
Kongres Serowarski zgromadził przedstawicie-
li producentów serów zarówno tych wielkich, jak 

i lokalnych wytwórców. W Mrągowie spotkali się 
i dyskutowali o problemach i wyzwaniach współ-
czesnego serowarstwa prezesi firm mleczarskich, 
dyrektorzy zakładów produkcyjnych, specjaliści ds. 
jakości, kadra naukowa wydziałów nauki o żywności 
wiodących uczelni w Polsce, przedstawiciele organi-
zacji branżowych oraz firm – dostawców technologii 
do mleczarstwa.
Wydarzenie otworzył Edmund Borawski, Prezes Za-
rządu SM MLEKPOL. Podczas Kongresu odbyła się 
debata „Ser XXI wieku – trendy i wyzwania”.
Organizatorem wydarzenia jest Bikotech, wydawca 
m.in. magazynu AgroIndustry.

Redakcja

WYDARzEnIA

MLEKpOL partnerem 
Międzynarodowego 
Forum biznesowego 
pogranicza

Przedstawiciele Spółdzielni z Grajewa 
o wpływie nowych technologii, badań 
i innowacji na problemy rozwoju bran-
ży rolno-spożywczej.

Przed branżą rolno-spożywczą wielkie wyzwania, ale też 
i szanse. Konsumenci XXI w. będą poszukiwali żywności 
funkcjonalnej, dedykowanej i projektowanej – mówi Ewa 
Gromadzka, Kierownik Działu Marketingu SM MLEKPOL. 
Badania, nowe technologie i innowacje nietechnolo-
giczne powinny być wykorzystywane i wprowadzane 

w oparciu o dobrze zdefiniowane potrzeby konsumen-
tów, a nie tylko chwilowe trendy – dodaje.
Rozwój i Innowacje w branży rolno-spożywczej były 
wiodącym tematem II edycji Biznesowego Forum 
Pogranicza w Suwałkach. Międzynarodowe spotka-
nie świata biznesu, nauki i władz stały się okazją do 
dyskusji na temat barier związanych ze współpracą 
w regionie pogranicza oraz do nawiązania współ-
pracy biznesowej.
Wydarzenie zainaugurował Prezydent Suwałk 
Czesław Renkiewicz. Szanse i kierunki rozwoju dla 
branży rolno-spożywczej zaprezentowało też Mini-
sterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uczestnicy mogli 
również wysłuchać wystąpień przedstawicieli władz 
lokalnych o przyszłej współpracy w regionie całego 
pogranicza branży rolno-spożywczej. 
Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałka Woje-
wództwa Podlaskiego oraz Wojewody Podlaskiego.
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WYDARzEnIA

Kampania  
nie byle jaka

Prestiżowe wyróżnienie dla 
akcji promocyjnej Maślanki 
Mrągowskiej od SM MLEK-
POL. Święto Maślanki Mrą-
gowskiej nagrodzone w kon-
kursie PRO Warmia i Mazury.

„Nie jestem byle kim. Nie jem byle czego." – kampa-
nia maślanki z Mrągowa zauważona przez specjali-
stów polskiej branży reklamowej. W XXI edycji kon-
kursu niezależnej kreacji w reklamie Kreatura 2017, 
agencja Red8Digital, odpowiedzialna za koncept 
kreatywny i przeprowadzenie kampanii, otrzymała 
za nią liczące się w branży reklamowej wyróżnienie 
w kategorii Digital – kampania zintegrowana digital.
Konkurs Kreatura wyłania najlepsze dzieła polskiej 
sztuki promocji. Prace oceniane są pod kątem ory-
ginalności i innowacyjności pomysłu oraz ponad-
przeciętnej jakości wykonania. Taka właśnie była 
kampania Maślanki Mrągowskiej. 
W maju w największych miastach Polski i w Inter-
necie pojawiły się czarno białe portrety z hasłem 
„Nie jestem byle kim." Treść uwiarygadniali swoimi 
twarzami pracownicy Spółdzielni Mleczarskiej Mlek-
pol, wyłonieni drogą castingu. Na początku czerwca 
hasło dopełniła część „Nie jem byle czego." Pod-
stawowym celem producenta była chęć zwrócenia 
uwagi konsumentów na to, jak ważne jest świado-
me i racjonalne planowanie diety. Przypominając 
o Maślance Mrągowskiej MLEKPOL przypomniał 

MLEKpOL  
laureatem konkursu 
„ORŁY ORLEN Paliwa”

o tradycyjnych polskich wyrobach mle-
czarskich, które przez setki lat stanowiły 
naturalne źródło niezbędnych dla ludzkie-
go organizmu składników odżywczych. 
We wrześniu kampania weszła w III etap 
realizacji przyjmując hasło „Najważniejsi 
ludzie na świecie nie jedzą byle czego." 
Od początku komunikacja promocyjna 
Maślanki Mrągowskiej odbywała się nie 
tylko na bilboardach w całym kraju, ale 
także w mediach społecznościowych zy-

skując tym samym wielki zasięg i interakcję z kon-
sumentami.
Konkurs niezależnej kreacji Kreatura jest organizo-
wany od 1996 r. przez „Media & Marketing Polska”.
Lipcowe Święto Maślanki Mrągowskiej także zostało 
zauważone. Wyróżnienie za działania promocyjne na 
rzecz wzrostu atrakcyjności gospodarczej regionu 
przyznano naszemu wydarzeniu, które przygotowa-
liśmy wspólnie z Urzędem Miasta Mrągowo. Pod-
czas siódmej edycji Festiwalu Promocji Gospodarczej 
Warmii i Mazur nagradzano najlepsze wydarzenia 
promocyjne w województwie warmińsko-mazurskim. 

Srebrny Orzeł Orlenu dla producenta z Grajewa. 
Wyróżnienie przyznano w kategorii wielkość doko-
nywanych zakupów benzyn i olejów napędowych 
– Klienci Regionalni. 

„ORŁY ORLEN Paliwa” to konkurs dedykowany 
klientom współpracującym ze spółką ORLEN Pali-
wa. Dotyczy zakupów benzyn, olejów napędowych 
i autogazu dokonywanych przez partnerów bizne-
sowych spółki. 
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Mistrz olimpijski pije 
Łaciate

Znany gimnastyk Pane Chen Yibing pro-
muje mleko z Grajewa. W Pekinie pod-
pisano umowę z chińskim sportowcem. 
W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Spół-
dzielni Mleczarskiej Mlekpol z Grajewa: Małgorzata 
Cebelińska, kierownik Handlu Zagranicznego Mlekpolu 
i Lech Karendys, dyrektor Wydziału Handlu spółdzielni.
– W związku z projektem szeroko zakrojonej dystrybu-
cji mleka Łaciate SM MLEKPOL w kanale e-commerce 
w Chinach, wspólnie z jednym z naszych chińskich 
partnerów handlowych, firmą Guangzhou JAVO pod-
jęliśmy decyzję o współpracy z gwiazdą sportu, która 
stanie się twarzą projektu i będzie podporą w działal-
ności marketingowej na tamtejszym rynku, przede 
wszystkim w mediach społecznościowych. Mleko Ła-
ciate z chińskimi napisami pojawiło się na platformie 
JD.com we wrześniu 2017. Chen Yibing będzie rzeczni-
kiem mleka Łaciate przez rok, do końca października 
2018. Nie wykluczamy przedłużenia tej współpracy. 
– mówi Małgorzata Cebelińska.
W ceremonii 13 grudnia uczestniczyli przedstawicie-
le dystrybutora marki Łaciate na chińskich platfor-
mach e-commerce, firmy Guangzhou JAVO oraz re-
prezentanci JD.com, największej chińskiej platformy 
e-commerce z produktami spożywczymi. Spotkanie 
zaszczycili także swą obecnością polscy dyplomaci: 
Artur Gradziuk, Kierownik Wydział Ekonomicznego 

Ambasady RP w Pekinie, Artur Siejka, Kierownik 
Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP 
w Pekinie i Magdalena Gorzycka, I Sekretarz w Refe-
racie ds. Rolnych Ambasady RP w Pekinie.
W chińskiej dystrybucji znajduje się 5 asortymen-
tów mleka Łaciate przystosowanego dla chińskiego 
odbiorcy – opakowania oznaczone są także po chiń-
sku. Są to: mleko Łaciate 3,2% 1 L, mleko Łaciate 
2% 1 L, mleko Łaciate 0% 1 L, mleko Łaciate 3,2% 
500 ml oraz mleko Łaciate 3,5% 200 ml. MLEKPOL 
sprzedaje swoje wyroby również za pośrednictwem 
platform VIP i Kaola.
Wartość eksportu wyrobów Mlekpolu do Chin 
w 2017 r. wzrosła dwukrotnie w porównaniu do roku 
poprzedniego.
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MLEKpOL i Łaciate ponownie docenione!  
Kolejne nagrody i wyróżnienia dla spółdzielni 
mleczarskiej z Grajewa

Prestiżowy tytuł Superbrands Polska 
Marka 2018, Perła Polskiej Gospodarki 
i wyróżnienie w rankingu Złotej Setki 
Przedsiębiorstw dla Mlekpolu. Marka 
Łaciate z Superbrands 2018 oraz Super-
brands Polska Marka 2018.

Perła Polskiej Gospodarki w kategorii Pereł Wielkich 
to prestiżowa nagroda przyznawana firmom, które 
spełniają najwyższe kryteria efektywności biznesu. 
Ranking Pereł Polskiej Gospodarki opracowywany 
jest przez naukowców z Zakładu Wspomagania 
i Analizy Decyzji, Instytutu Ekonometrii Szkoły 
Głównej Handlowej w Warszawie. Mogą w nim wziąć 
udział firmy, które osiągają minimum 100 milionów 
złotych przychodu. Organizatorem rankingu jest wy-
dawca miesięcznika Polish Market.
Prestiżowe tytuły Superbrands przyznane w tym 
roku Mlekpolowi i marce Łaciate otrzymują marki 
cieszące się największym uznaniem konsumentów. 
O opinie zapytano ponad 10 tysięcy osób decydują-

cych lub współdecydujących o domowych zakupach 
spożywczych. 
– To dla nas wielka satysfakcja. Tytuły Superbrands 
przyznają konsumenci, czyli najważniejsze osoby dla 
Mlekpolu. W przeprowadzonych badaniach osoby de-
cydujące lub współdecydujące o wyborach zakupowych 
w gospodarstwach domowych wskazały MLEKPOL 
i markę Łaciate jako najbardziej wiarygodne. Radość 
jest podwójna bowiem dowodzą także trafności obranej 
przez nas strategii handlowo-marketingowej. – mówi 
Ewa Gromadzka, Kierownik Marketingu SM Mlekpol.
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To prawda, znów przekroczyliśmy pułap wydawało-
by się nie do osiągnięcia. To wielka zasługa i wysi-
łek członków spółdzielni – producentów mleka. Ich 
praca, poświęcenie i wiara w sukces prowadzenia 
mlecznych gospodarstw, przyniosła kolejny rekord. 
Oczywiście nie o same cyfry tu chodzi, to nie wy-
ścigi. Taki wynik skupowy gwarantuje spółdzielni 

Panie Prezesie, podsumowujemy 
kolejny rok i nie możemy nie zacząć 
od pochwalenia się ponownym 
rekordem skupu mleka. 2017 
zamykamy spektakularną cyfrą 
1 770 000 000 litrów skupionego mleka 
wyłącznie od własnych dostawców.

nie pracujemy 
dla nagród
rozmowa z Edmundem Borawskim, Prezesem Zarządu  
SM MLEKPOL w Grajewie.

WYWIAD
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rozwój i utrzymanie wysokiej pozycji na rynku krajo-
wym i międzynarodowym. Mijający rok zamkniemy 
również najwyższą w historii wartością eksportu. 
Wartość sprzedaży naszych wyrobów poza granice 
Polski wzrosła o ponad 30% w porównaniu do roku 
ubiegłego. Taka dynamika to z jednej strony efekt 
coraz większej popularności produktów Mlekpolu, 
które słyną ze swojej wysokiej jakości, z drugiej zaś 
strony nie bez znaczenia jest sytuacja na między-
narodowym rynku mleczarskim. Ceny produktów 
mleczarskich wzrosły, o wiele większe jest także 
zainteresowanie produktami z mleka w krajach 
poza Unią Europejską . Ważnym czynnikiem jest też 
ograniczenie produkcji przez niektórych czołowych 
producentów jak Niemcy, Francja i Holandia. Taka 
sytuacja bardzo nam sprzyja. Swoje produkty do-
starczamy na kilkadziesiąt rynków na całym świecie, 
m.in. Indonezji, Chin, Malezji, krajów afrykańskich 
oraz krajów europejskich, na których sprzedajemy 
też bardzo dużo półproduktów. 
Korzystając z okazji dziękuję wszystkim pracowni-
kom Mlekpolu, bez których sukces naszej firmy nie 
byłby możliwy. Począwszy od produkcji po sprzedaż 
i promocję – wszyscy codziennie budują naszą mar-
kę. Kiedy przekroczyliśmy historyczny próg skupu 
w 2015 roku uzyskując 1 500 000 000 litrów mleka 
prognozowałem, że w 2020 roku osiągniemy 2 mi-
liardy. Dziś wydaje się to jeszcze bardziej realne. 

Panie Prezesie krótko mówiąc – to był 
dobry rok dla naszej spółdzielni. 

Tak, co nie znaczy, że było łatwo. Światowy rynek mle-
ka jest bardzo zmienny. Konkurencja coraz bardziej 
agresywna, a nieprzewidywalność rynku dokuczliwa. 
Jednak nie powinniśmy narzekać. W 2017 roku odno-
towaliśmy wzrost cen mleka w skupie, co wpłynęło 
na poprawę finansów gospodarstw rolnych. Taka sy-
tuacja pozwala nam komfortowo realizować nasze 
inwestycje oraz myśleć o dalszym rozwoju, a także 
wpływa pozytywnie na sytuację gospodarczą naszych 
dostawców mleka. Kluczową inwestycją wciąż jest 
budowa najnowocześniejszej w Polsce i Europie 
proszkowni mleka w Mrągowie. Właśnie minął rok 
od wbudowania kamienia węgielnego pod inwesty-
cję. W ciągu 12 miesięcy prace przybrały imponujące 
tempo, a ich efekty są zadowalające, nie znaczy to, 

że harmonogram prac przebiega zgodnie z planem. 
Zakład będzie przerabiał 3 mln litrów mleka i serwatki 
na dobę. Zatrudnienie w nowej proszkowni znajdzie 
ponad 100 osób. Ta inwestycja to także gwarancja dla 
naszych producentów, że ich mleko na pewno zosta-
nie przerobione. To także wyzwanie dla nich, bo tego 
mleka można będzie produkować więcej. W tym roku 
skupiliśmy się także na optymalizacji bazy surowco-
wej, co przekłada się na jeszcze wyższą jakość mleka. 

MLEKPOL to wielki gracz na rynku 
mleczarskim, ale nawet tak znaczący 
podmiot musi się do tego rynku 
dostosowywać. W tym roku przed 
producentami mleka stanęło kolejne 
wyzwanie czyli przejście na pasze 
bez GMO.

Konsument jest dla nas najważniejszy, bez niego 
nasza praca nie miałaby racji bytu. 
W ostatnich latach znacząco wzrosła świadomość 
konsumentów. Szukają produktów jak najbardziej 
naturalnych, z pewnego źródła, spełniających naj-
wyższe standardy jakościowe. Takim standardem 
stała się również produkcja żywności bez GMO. 
Dlatego też producenci dostarczający mleko do 
MLEKPOLU wyeliminowali całkowicie w procesie 
produkcji pasze zawierające materiał modyfikowany 
genetycznie. Nie był to łatwy proces, tym bardziej 
doceniam ten wysiłek.

Ten wysiłek przekłada się na 
efekty ekonomiczne, ale również 
wizerunkowe. Rok 2017 przyniósł 
Mlekpolowi kolejne prestiżowe 
nagrody, zarówno dla firmy, 
jej wyrobów, jak również 
konsekwentnie prowadzonej polityki 
handlowo – marketingowej.

Nie pracujemy dla nagród, ale nie ukrywam, że przy-
noszą satysfakcję. 
W tym roku przyznano nam blisko 30 wyróżnień 
i tytułów. Doceniono nas jako liczące się gospodar-
czo przedsiębiorstwo. Uznano MLEKPOL za jedną 
z najmocniejszych marek regionu w kategorii du-
żych firm, zostaliśmy także Perłą Polskiej Gospodarki 
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w kategorii Pereł Wielkich w rankingu opracowy-
wanym przez naukowców z Zakładu Wspomaga-
nia i Analizy Decyzji, Instytutu Ekonometrii Szkoły 
Głównej Handlowej w Warszawie. Przede wszystkim 
jednak nagradzano nasze wyroby, co bardzo cieszy. 
Wymienię choćby powtórnie przyznany tytuł Hit 
Handlu dla mleka UHT Łaciatego 2% i sera w pla-
strach Gouda. 
Mleko Łaciate świeże zdobyło wyjątkowy tytuł Naj-
wyższej smakowitości, przyznany przez Polski Insty-
tut Badań Jakości. Prestiżowymi Złotymi Medalami 
Międzynarodowych Targów Poznańskich Polagra 
FOOD wyróżniono tym razem Chłodnik warzyw-
ny produkowany w naszym zakładzie w Sokółce, 
oraz nowość na rynku Serek Łaciaty do smarowania 
z suszonymi pomidorami. Marka Łaciate ponownie 
została okrzyknięta Ulubioną Marką Polaków w ka-
tegorii mleko, a za cały swój asortyment otrzymała 
tytuł Superbrands 2018 i Superbrands Polaska Marka 
2018. Ten rok to jednak zdecydowanie czas naszych 
serów. W 2017 królowały w badaniach konsumenc-
kich i rankingach. Cztery zdobyły tytuł Good Cheese 
2017 przyznawany przez szefów kuchni, krążki se-
rowe do smażenia i grillowania zostały wyróżnione 
tytułem Dobra Marka – Jakość, Zaufanie, Renoma 
– odkrycie roku, Twarogowym Hitem zostały serki 
śmietankowe Łaciate do smarowania – podczas V 
festiwalu serów i twarogów w Olsztynie, a serowym 
królem – Senator ementaler.

Nawiązując do serów właśnie, 
powinniśmy wspomnieć o patronacie 
Mlekpolu nad Kongresem 
Serowarskim, który odbył się jesienią 
w Mrągowie, jak również innych 
wydarzeniach, w które ten rok 
obfitował.

To prawda, wiele się działo. Z przyjemnością przy-
jęliśmy zaproponowaną nam rolę patrona honoro-
wego II Kongresu Serowarskiego. Jesteśmy jednym 
z wiodących producentów serów, twarogów, serków 
śmietankowych. Mimo konkurencji z innymi produ-
centami serów na półce sklepowej, przez te dwa dni 
mieliśmy okazję pochylić się nad problemami, ale 
i wyzwaniami tak wyjątkowej gałęzi mleczarstwa 
jaką jest serowarstwo. 

Byliśmy także partnerem międzynarodowego Fo-
rum Biznesowego Pogranicza podczas którego 
wiodącym tematem był rozwój i innowacje w bran-
ży rolno-spożywczej. Mieliśmy też zaszczyt gościć 
w Grajewie radnych z województw podlaskiego 
i warmińsko-mazurskiego, którzy w Mlekpolu obra-
dowali na wspólnej komisji rolnictwa. Taka wymiana 
informacji i doświadczeń dwóch województw była 
niezwykle cenna. W obradach udział wzięli marszał-
kowie województw – Jerzy Leszczyński i Gustaw Ma-
rek Brzezin. Latem hucznie obchodziliśmy 20–lecie 
marki Maślanka Mrągowska. Wspólnie z Urzędem 
Miasta Mrągowo zaprosiliśmy mieszkańców i tury-
stów na I Święto Maślanki Mrągowskiej. Tu warto 
wspomnieć o nietypowej, wyjątkowej kampanii pro-
mocyjnej naszej maślanki „Nie jestem byle kim. Nie 
jem byle czego”, której twarzami byli pracownicy 
naszej spółdzielni. Tradycyjnie, jak co roku odbył 
się także Dzień Dziecka z Mlekpolem, a właściwie 
dwa dni, w tym jeden w Zambrowie. W roku 2018 
będziemy organizować już 10 święto dzieci, które 
z pewnością będzie wyjątkowe.

No właśnie, za chwilę wchodzimy 
w nowy rok. Jakie są najważniejsze 
plany firmy na zbliżający się 2018?

Najważniejszym wydarzeniem będzie otwarcie nowej 
proszkowni w Mrągowie. Produkowane będą tam m.in. 
białka serwatkowe o dużej czystości i produkty z linii 
baby food. Zakończenie tej inwestycji przyczyni się do 
zwiększenia naszych potrzeb i jeszcze większej warto-
ści skupu mleka. Cały czas prowadzimy modernizację 
przyłączonego zakładu w Suwałkach, nie zapominamy 
także o unowocześnianiu pozostałych ZPM-ów. 
Z pewnością rozwijać będziemy portfolio naszych 
produktów. Dążymy do dalszego rozwoju firmy oraz 
by maksymalnie wykorzystywać swój potencjał. Nasz 
Instytut Innowacji Przemysłu Mleczarskiego nieustan-
nie monitoruje trendy na rynku spożywczym i stale 
pracuje nad udoskonalaniem produktów i dostoso-
waniem ich do oczekiwań i potrzeb konsumentów. 
Oprócz tego chcemy ukierunkować swoją działalność 
produkcyjną na produkty dedykowane, czyli planuje-
my poszerzyć ofertę o produkty dla określonych grup 
konsumentów. 
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Jogurty owocowe

Bardzo ciekawą ofertę w segmencie owocowych 
jogurtów pitnych stworzyła mleczarnia Mlekpol 
(SM). Firma z sukcesem wypromowała już ponad 
dekadę temu markę Milko, a jogurty (i inne pro-
dukty) pod nią oferowane zyskały w tym roku nie 
tylko odświeżone, bardziej funkcjonalne opako-
wanie, ale co jeszcze ważniejsze – nowy skład, 
z którego wyeliminowano cukier glukozowo-fruk-
tozowy.

Forum biznesowe pogranicza

– Przed branżą rolno-spożywczą wielkie wyzwania, 
ale też i szanse. Konsumenci XXI w. będą poszukiwali 
żywności funkcjonalnej, dedykowanej i projektowanej 
– mówi Ewa Gromadzka, Kierownik Działu Marke-
tingu SM MLEKPOL. – Badania, nowe technologie 
i innowacje nietechnologiczne powinny być wykorzy-
stywane i wprowadzane w oparciu o dobrze zdefinio-
wane potrzeby konsumentów, a nie tylko chwilowe 
trendy – dodaje.
W trakcie wydarzenia odbywa się kilkanaście pre-
lekcji przygotowanych przez partnerów Forum. Na 
podstawie własnych doświadczeń Mlekpol opowie 
o wpływie nowych technologii, badań i innowacji na 
rozwój branży rolno-spożywczej.

Forum biznesowe pogranicza

Wśród wystawców będą najwięksi spożywczy giganci, 
między innymi Mlekpol z Grajewa,czyli firma, której 
obroty w 2015 roku wyniosły ponad 3 miliardy złotych.

Niezbędne do pieczenia

Jednym ze sztandarowych produktów SM Mlekpol 
jest masło ekstra Łaciate. Sprzedawane jest w po-
staci kostki i osełki o gramaturach 100 g i 200 g. Od 
roku 2016 konsumenci mają do wyboru także ma-
sło ekstra Łaciate w przypominającym maselniczkę 
kubku. – Opakowanie jest nie tylko wygodne, ale tak-
że gwarantuje wydłużenie terminu przydatności do 
spożycia aż do 60 dni – podkreśla Ewa Gromadzka, 
kierownik marketingu SM Mlekpol. 

Wyróżnienie

Urząd Miejski w Mrągowie otrzymał wyróżnienie 
w kategorii gospodarczej za projekt „Święto Ma-
ślanki Mrągowskiej". Nagrodę odebrała - nomen 
omen - Magdalena Maślanka z referatu strategii, 
rozwoju i promocji, która w imieniu miasta i firmy 
Mlekpol podziękowała za wyróżnienie. – Cieszę się, 
że największa mrągowska firma angażuje się w lokal-
ne sprawy i w taki sposób buduje tożsamość swojej 
marki – mówiła Magdalena Maślanka.
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NOWOŚCI MLEKPOLU

Wszystko zaczęło się 
od mleka

Dziś portfolio Łaciate to 61 produktów. Sławą mleku Ła-
ciatemu dorównują Łaciate śmietanki w różnych warian-
tach tłuszczowych. Ich udział w rynku sięga blisko 60%.
Pod Łaciatą marką konsumenci znajdą także: mleko 
w proszku, mleko zagęszczone, masło ekstra i mix 
maślany. Hitem wśród konsumentów są serki Łacia-
te śmietankowe do smarowania klasyczne i puszyste 
w bogatej palecie smaków. Mleko Łaciate to nadal lider 
w kategorii mleka UHT – 18% udziałów w krajowym 
rynku. Do wyboru jest także mleko Łaciate świeże, 
mleko smakowe w czterech odsłonach, a także mleko 
dedykowane dzieciom – Łaciate Junior o podwyższonej 
zawartości tłuszczu 3,8%. Łaciate są także serki wiej-
skie i jogurty pitne bez laktozy w trzech wariantach 
smakowych. Produkty Łaciate pakowane są w naj-
nowszej generacji bezpieczne kartony, kubki i folie. 
Dostępne są w różnorodnych pojemnościach i gra-
maturach. Łaciate mleko podbija także zagraniczne 
rynki. Największą popularnością cieszy się w Chinach, 
gdzie zawojowało rynek spożywczy. Jest tak lubiane 
i cenione, że jego promocji nie odmówił sam mistrz 
olimpijski, gimnastyk – Pane CHENM Yibing.
Marka Łaciate jest laureatem licznych nagród za-
równo branżowych jak i konsumenckich. Co roku 
jest ich kilkanaście. W 2017 roku były to m.in. tytuły 
Superbrands 2018 i Superbrands Polska Marka 2018, 
Ulubiona Marka Polaków w kategorii mleko, Hit Han-
dlu dla mleka UHT 2%, Największa Smakowitość dla 
mleka Łaciatego świeżego, Złote Medale Między-
narodowych Targów Poznańskich Polagra Food dla 
serka Łaciatego do smarowania. Cała ich gama został 
okrzyknięta Twarogowym Hitem podczas V festiwal 
serów i twarogów w Olsztynie. W 2016 r. mleko Łacia-
te 3,2% zdobyło zaszczytne miano Podlaskiej Marki.

 *źródło IPSOS

Marka Łaciate Spółdzielni Mleczarskiej 
Mlekpol w Grajewie obecna jest na ryn-
ku już od 22 lat. 

Mleko Łaciate było pierwszym mlekiem UHT w Polsce. 
Do dziś jest najbardziej znanym i najczęściej nagra-
dzanym produktem w tej kategorii. 96% konsumen-
tów zna tę flagową markę Spółdzielni Mleczarskiej 
Mlekpol. Blisko 80% z nich twierdzi, że jest najlepsza 
na rynku. 55%* konsumentów kupuje produkty Łacia-
te regularnie. Siłą Łaciatych wyrobów mleczarskich 
jest przede wszystkim ich niezmiennie wysoka jakość. 
Wszystkie powstają na bazie najlepszego polskiego 
mleka od krów wypasanych na najczystszych łąkach 
Polski, w większości Podlasia i Mazur. Rozpoznawal-
ność marki to w dużej mierze zasługa konsekwent-
nie prowadzonej polityki handlowo-marketingowej. 
Na premierową kampanię promocyjną w mediach 
wydano ponad milion dolarów. Ryzyko przyniosło 
nadspodziewane rezultaty. Siłą marki jest także sys-
tematycznie rozwijana wielowarstwowa platforma 
komunikacyjna, począwszy od mediów tradycyjnych, 
po te najnowszej generacji. W przypadku marki Ła-
ciate, SM MLEKPOL bez wahania sięga po innowa-
cyjne techniki marketingowo-komunikacyjne. Kon-
sumenci byli już m.in. obdarowywani kartonikami 
mleka „białego po mamie, zdrowego po byku”, były 
też nietypowe wielkoformatowe reklamy w postaci 
gigantycznego słupa podtrzymującego strop pero-
nu warszawskiego metra. Przez lata obecności na 
rynku w świadomości konsumentów Łaciate utrwa-
liło się jako synonim naturalności. Łaciate produkty 
kojarzą się z posiłkiem zdrowym, bezpiecznym, ze 
smakiem dzieciństwa. Nazwą i grafiką nawiązują do 
pierwotnego źródła pochodzenia mleka. 
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AGRO AKTUALNOŚCI

Rekordową ilość mleka 
wyprodukowali członkowie 
spółdzielni MLEKPOL

1 700 000 000 litrów mleka skupiła od 
początku roku Spółdzielnia Mleczar-
ska MLEKPOL z Grajewa, czym ponow-
nie potwierdziła wiodącą pozycję w pol-
skim mleczarstwie. 

To kolejna granica w zakresie skupu i przerobu mleka, 
którą przekraczamy – mówi Dyrektor Wydziału Sku-
pu Kazimierz Czernewski. 
Jeszcze kilka lat temu nikt nie śmiał przypuszczać, że 
tak wielki potencjał produkcyjny tkwi w gospodar-
stwach naszych członków. W 2016 roku średnio z jed-
nego gospodarstwa skupowaliśmy rocznie 149 000 li-
trów mleka, w tym roku jest to 174 000 litrów – dodaje. 

W połowie grudnia 2017 r. Spółdzielnia MLEKPOL 
przekroczyła rekordową ilość 1 miliarda 700 milio-
nów litrów mleka skupionego i przerobionego w ciągu 

ZAPROSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mleczarskiej „MLEKPOL” w Grajewie  
zaprasza wszystkich członków  

na Zebrania Rejonowe Członków Spółdzielni,

które odbędą się w terminie 5 – 27 lutego 2018 r. 

Podczas zebrań podsumujemy działalność gospodarczą w 2017 roku, plany na 
rok 2018, podsumujemy pracę organów Spółdzielni oraz poruszane będą naj-
ważniejsze tematy dotyczące członków. Na zebraniach przeprowadzone będą 

również wybory delegatów na Zebranie Przedstawicieli.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków do aktywnego uczestnictwa 
w Zebraniach Rejonowych. 

Szczegółowe informacje o terminie i miejscu poszczególnych spotkań podamy 
w imiennych zaproszeniach w miesiącu styczniu 2018 roku.

jednego roku, a zamykając rok skupem ponad 1 mi-
liard 770 milionów litrów wyłącznie z własnej bazy 
skupowej, od ponad 10 tysięcy dostawców – człon-
ków Spółdzielni stawia nas na pozycji niekwestiono-
wanego lidera rynku mleka w Polsce – potwierdza 
Kazimierz Czernewski. Wyprodukowanie, przetwo-
rzenie tej imponującej ilości mleka wymaga ogrom-
nej wiedzy od producentów mleka i pracowników 
spółdzielni oraz zastosowania najnowocześniejszych 
rozwiązań technologicznych zarówno w gospodar-
stwach jak i zakładach produkcyjnych – zauważa 
Dyrektor Skupu.
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Wspólnie w Mlekpolu

Radni z województw podlaskiego i warmińsko – ma-
zurskiego obradowali na wspólnej komisji rolnictwa. 
Miejscem spotkania była Spółdzielnia Mleczarska 
Mlekpol w Grajewie.
W reprezentacyjnej sali obrad Mlekpolu spotkały się 
Komisja Rolnictwa, Obszarów Wiejskich i Ochrony 
Środowiska Sejmiku Województwa Podlaskiego, 
z Komisją Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rolnictwa, 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W obra-
dach udział wzięli marszałkowie województw – Jerzy 
Leszczyński i Gustaw Marek Brzezin.
To dla nas wielka przyjemność gościć przedstawicieli obu 
samorządów. Cieszymy się jako firma, że dorobkiem i do-
świadczeniem możemy się wymienić waśnie tu w Gra-
jewie – miejscu, praktycznie na granicy dwóch ważnych 
dla nas terenów. – mówił Edmund Borawski, Prezes 
Zarządu SM MLEKPOL w Grajewie. Za mało rozma-
wiamy ze sobą jako samorządy. Taka wymiana informacji 
i doświadczeń dwóch województw jest niezwykle cenna. 
Od czasu przyłączenia do Mlekpolu zakładu mrągowskie-
go produkcja mleka w tym regionie wzrosła 10 krotnie. 
Rolnicy, producenci mleka z Warmii i Mazur z życzliwo-
ścią podglądają swoich podlaskich kolegów i korzystają 
z ich doświadczeń. Warto spotykać się i wspólnie rozwijać 
naszą branżę.– dodał Prezes Borawski.
Przy ZPM Mrągowo powstaje największy w Polsce 
Zakład Produkcji Sproszkowanych Wyrobów Mle-
czarskich. Koszt inwestycji szacowany jest na około 
400 mln zł. Planowana wydajność Zakładu to 3 mln 
litrów mleka i serwatki na dobę. Zatrudnienie w no-

wej proszkowni znajdzie 160 osób. Znaczenie inwe-
stycji dla regionu podkreślił Gustaw Marek Brzezin, 
Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.
To dla nas ogromne wyróżnienie, że tak potężna in-
westycja powstaje właśnie na Warmii i Mazurach. 
Korzyści są nie do przecenienia. Stwarza to również 
możliwości trwałej kooperacji naszych rolników, pro-
ducentów mleka z zakładem. Podlaskie jest oczywiście 
niedoścignione w produkcji mleka, ale my również na 
tę produkcję stawiamy. – mówił Marszałek Brzezin.
Jego myśl uzupełnił Dyrektor mrągowskiego zakła-
du Mlekpolu, Marcin Piwowarczyk. Tak naprawdę 
tworzymy jeden region północno-wschodni. Mamy 
wspólne problemy i cele. Dzisiejsze spotkanie pokaza-
ło, ze warto się spotykać, wymieniać poglądy i wiedzę. 
Chciałabym abyśmy kontynuowali tę wymianę myśli. 
– podkreślał Dyrektor Piwowarczyk. 
Tematami podnoszonymi podczas obrad były m.in.: 
rozwój mleczarstwa w województwach podlaskim 
i warmińsko-mazurskim, przyszłość „Zielonych Płuc 
Polski’, a także zmiany w prawie wodnym i ich kon-
sekwencjach dla województw.
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REGIOnY 

Największa inwestycja 
SM MLEKpOL 
na półmetku

Rok po wmurowaniu kamienia węgiel-
nego, najnowocześniejsza w Polsce 
fabryka proszków mlecznych wchodzi 
w finalne etapy realizacji.

Zachowujemy dynamikę prac. Zgodnie z harmo-
nogramem, w październiku rozpoczęliśmy montaż 
urządzeń technologicznych dla dwóch linii suszar-
niczych. Na początku roku 2018 zostaną ukończo-
ne prace budowlane pomieszczeń przeznaczonych 
dla trzeciej linii suszarniczej. W I kwartale roku 
planujemy jej montaż oraz złożenie instalacji tech-
nologicznej do odbioru, wstępnej obróbki i frakcjo-
nowania surowca. – informuje Jerzy Michałek, z-ca 
Dyrektora ds. produkcji i techniki ZPM Mrągowo 
SM MLEKPOL.

Zakład Sproszkowanych Wyrobów Mleczarskich 
powstaje w sąsiedztwie Zakładu Produkcji Mleczar-
skiej SM MLEKPOL w Mrągowie, gdzie produkowane 

są m.in Maślanka Mrągowska i napoje fermentowa-
ne Milko.

Proszkownia Mlekpolu to trzy zespoły budynków 
połączonych ze sobą:
• budynek do suszenia wyrobów mleczarskich 

o maksymalnej wysokości 43,5 m i powierzchni 
zabudowy około 3100 m²,

• budynek przyjęcia surowca i procesów obróbki 
wstępnej surowca o maksymalnej wysokości do 
10,5 m i powierzchni zabudowy około 3500 m²,

• budynek magazynowy o maksymalnej wyso-
kości do 14,5 m i powierzchni zabudowy około 
12000 m².

Koszt inwestycji szacowany jest na około 
400 mln zł. Planowana wydajność zakładu to 3 mln 
litrów mleka i serwatki na dobę. W najnowocze-
śniejszej w Polsce proszkowni produkowane będą 
m.in. białka serwatkowe o dużej czystości i produkty 
z linii baby food. Zatrudnienie znajdzie najprawdo-
podobniej 160 osób.

Wykonawcą części budowlanej inwestycji jest fir-
ma Budimex SA. Technologie zapewni GEA Polska. 
Planowane uruchomienie Zakładu Produkcji Sprosz-
kowanych Wyrobów Mleczarskich w Mrągowie – 
2019 r.
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Hurtownia Nabiałowo-
Spożywcza „Mlekpol” 
w Ełku zaprasza 
do współpracy!

Specjalizujemy się w handlu artykułami mleczar-
skimi i ogólnospożywczymi. W swojej ofercie po-
siadamy przede wszystkim asortyment wyrobów 
Mlekpolu, tj.: mleko świeże i UHT, śmietany i śmie-
tanki UHT, masła i miksy, twarogi, serki wiejskie, 
grani i homogenizowane, maślanki, jogurty, kefiry, 
sery konfekcjonowane, sery twarde i topione, mleko 
w proszku. Posiadamy także duży wybór produktów 
ogólnospożywczych, takich jak: cukier, sól, mąka, 
margaryny, oleje, smalec, konserwy mięsne i rybne, 
produkty zbożowe, przetwory owocowo- warzywne, 
wody i napoje, soki, słodycze, kawy i herbaty, po-
karm dla zwierząt i inne. Dystrybuujemy produkty 
na rynki lokalne, oferujemy też sprzedaż cash and 
carry zarówno hurtową jak i detaliczną. 
Do zakupów w naszej hurtowni zachęcamy produ-
centów mleka oraz pracowników spółdzielni MLEK-
POL, korzystających z wygodnej formy zapłaty jaką 
jest karta Mlekpol-u. Obowiązującą formą zapłaty 
jest gotówka. Przy większych zakupach istnieje też 
możliwość zapłaty przelewem. 
Dowozimy towar bezpośrednio do sklepów, restau-
racji, szkół, przedszkoli i innych placówek żywienia 
zbiorowego odpowiednio przystosowanym do tego 
celu transportem, po uprzednim złożeniu zamó-
wienia przez odbiorcę. Klienci mogą też przyjechać 
własnym transportem i wybrać produkty na hali. 

Dystrybucja odbywa się na terenie Ełku, Grajewa, 
Szczuczyna, Pisza, Białej Piskiej, Orzysza, Olecka 
oraz Suwałk. 
Gwarantujemy wysoką jakość usług. Istniejemy na 
rynku już blisko 20 lat. Przez ten czas zdobyliśmy 
odpowiednią wiedzę i doświadczenie zarówno w za-
kupie u najlepszych dostawców jak i sprzedaży pro-
duktów. Większość z naszych klientów współpracuje 
z nami nieprzerwanie od czasu założenia hurtowni. 
Zapewniamy wysokiej jakości towary w dobrych 
cenach. Dobrą obsługę gwarantuje doświadczona, 
zaangażowana załoga.

Pierwsze takie  
Super TRIO

Wszystkie chwasty pod kontrolą

Jeszcze szybsze działanie w mieszaninie

Skuteczny i ekonomiczny wybór

Szybciej !

Mocniej !

Szerzej !
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można zgadywać piosenki „po jednej nutce”. Mimo, 
że nie zdobyłem wielkich laurów miło wspominam 
swój udział w teleturnieju. Każde nagranie było wiel-
kim przeżyciem, a sam świat telewizji jest na tyle 
magiczny, że myślę, że jeszcze kiedyś zdecyduję się 
na udział w tym lub innym konkursie wiedzy.

Skąd wzięło się to nieprzeciętne 
zainteresowanie muzyką? 

W moim rodzinnym domu była miła atmosfera 
i zawsze grała muzyka. Zamiłowanie do muzyki za-
wdzięczam mojej mamie, która od najmłodszych lat 
puszczała mi utwory głównie polskiej muzyki roz-
rywkowej. Z biegiem lat sam zacząłem szukać ulu-
bionego gatunku muzycznego i muszę stwierdzić, 
że w każdym gatunku jest coś ciekawego. Muzyka, 
której w danym momencie słucham zależy od na-

Kołysanki dla Mikołaja

Rozmowa z Marcinem Zecerem, 
pracownikiem ZPM MLEKPOL 
w Radomiu.

Panie Marcinie nasza redakcja 
permanentnie poszukuje wśród 
pracowników Mlekpolu osób, 
które oprócz zamiłowania do 
mleczarstwa oddają się również 
innym pasjom. Dotarła do nas 
informacja, że Pana zainteresowanie 
muzyką wykracza poza przeciętnie 
słuchanie piosenek. Brał Pan udział 
w najpopularniejszym polskim 
teleturnieju „Jak to melodia”.

Tak, to prawda. W programie „Jaka to melodia” wy-
stępowałem trzykrotnie. Pierwszy raz w 2003 roku 
i wtedy też łącznie wygrałem kilkanaście tysięcy zł., 
co nie ukrywam, było niezłym wynikiem. Niestety 
w finale miesiąca zabrakło mi rozpoznania dwóch 
piosenek do wygrania samochodu. Jedną z nich był 
utwór The Rolling Stones - „It’s All Over Now”. Ale ja 
się łatwo nie poddaję. Zgłaszałem się do teleturnieju 
jeszcze dwukrotnie. 
Ostatni raz udział wziąłem w 2012 roku, ale bez 
większych osiągnieć. Kluczem do sukcesu w tym 
programie jest słuchanie dużej ilości muzyki szcze-
gólnie w aranżacjach zespołu muzycznego wystę-
pującego w „Jaka to melodia”. Wtedy rzeczywiście 
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stroju, pogody, pory roku… Moim ulubionym wyko-
nawcą jest zespół Coma. Chociaż od kiedy przyszedł 
na świat mój syn Mikołaj w naszym domu królują 
kołysanki i przeboje dla najmłodszych.

Pana codziennością jest jednak 
świat mleka. Pracuje Pan w Zakładzie 
Produkcji Mleczarskiej SM MLEKPOL 
w Radomiu. Czym Pan się zajmuje? 

Pracę w SM Mlekpol w ZPM w Radomiu rozpocząłem 
w maju 2011 roku na stanowisku stażysta. Po zakoń-
czeniu stażu przez ponad 3 lata pracowałem jako 
kierownik zmiany na Wydziale Produkcji. 1 stycznia 
2015 roku objąłem stanowisko Kierownika Wydziału 
Produkcji.

Jak zaczęła się Pana przygoda 
z mleczarstwem?

Pierwszym, choć z pewnością nie decydującym 
o mojej karierze zawodowej, kontaktem z mle-
czarstwem była wycieczka ze szkoły do mleczarni 
w moim rodzinnym mieście, Ostrowie Mazowiec-
kiej. Byłem wtedy w 2 klasie szkoły podstawowej 
i pamiętam, że to co tam zobaczyłem zrobiło na 
mnie ogromne wrażenie. Moja przygoda z mle-
czarstwem rozpoczęła się od pracy dyplomowej 
w Technikum Gastronomicznym. Tematem mo-
jej pracy dyplomowej był „Proces technologicz-
ny sera typu Cheddar”. Chociaż mogłem wybrać 
temat z zakresu sztuki kulinarnej bądź cukiernic-
twa, wybrałem ten czysto technologiczny. To był 
moment kiedy zrozumiałem, że gotowanie może 
być dla mnie pasją i hobby, ale życie zawodowe 
chcę związać z przetwórstwem żywności. Tak wy-
brałem kierunek Technologia żywności i żywie-
nie człowieka na UWM w Olsztynie. Na studiach 
poznałem moją żonę Wiolę i w głównej mierze 
dzięki niej jestem tu, gdzie jestem. Dwa dni po 
obronie pracy magisterskiej, Wiola złożyła CV do 
SM Mlekpol i zmotywowała mnie, żebym zrobił 
to samo. Niedługo później otrzymałem zaprosze-
nie na rozmowę kwalifikacyjną i dzięki Panu Pre-
zesowi Edmundowi Borawskiemu otrzymaliśmy 
obydwoje z moją, wtedy narzeczoną szansę pracy 
w zakładzie w Radomiu.

Jak wspomina Pan Wasze początki 
w Mlekpolu?

Odczucia podczas pierwszej wizyty w Radomiu 
były mieszane. Z jednej strony spotkaliśmy już na 
starcie bardzo miłych i otwartych ludzi – Dyrekcję 
ZPM, osoby w Dziale Kadr i na Wydziale Produkcji, 
z drugiej strony w tamtym czasie zakład był mocno 
niedoinwestowany, a wielkość produkcji oraz różno-
rodność przestarzałych urządzeń technologicznych 
na pierwszy rzut oka pozostawiały wiele do życzenia. 
W głowie natomiast miałem słowa Pana Prezesa, 
który mówił o tym że zakład w Radomiu ma przejść 
gruntowną modernizację i znaczący rozwój.
I rzeczywiście od lipca 2011 rozpoczęła się moder-
nizacja i rozruch nowego wyposażenia zakładu. 
W grudniu 2011 roku została uruchomiona w pełni 
zautomatyzowana linia technologiczna serków ho-
mogenizowanych, a we wrześniu 2012 nowa linia 
technologiczna do produkcji serków śmietanko-
wych. Praca na takim etapie rozwoju zakładu była 
bardzo ciekawa i wymagająca, ale dawała ogromną 
satysfakcję. Najwartościowszą rzeczą w tym okresie 
był dla mnie zespół ludzi, którzy brali w tym udział, 
współpracowników i przełożonych. Wszyscy pełni 
pasji i zaangażowania w to co robili. Każdej osobie 
wchodzącej w życie zawodowe życzę takiej możli-
wości rozwoju.

Czy mleczarstwo to ta część 
produkcji żywności, z którą chciałby 
Pan związać swoje losy na stałe?

Oczywiście, tak. Pracując w mleczarni nie można 
narzekać na nudę i monotonię. Uważam że, ciągły 
rozwój naszej spółdzielni, usprawnianie produkcji, 
wdrażanie nowych wyrobów przekłada się także na 
mój rozwój osobisty i każdego, kto w tym zakładzie 
pracuje. Tak jak zmienia się cały świat tak i w branży 
mleczarskiej są jeszcze duże możliwości. 
Jako, że zakład w Radomiu specjalizuje się w pro-
dukcji galanterii twarogowej, największe szanse po-
stępu upatruję w żywności wzbogacanej w składniki 
prozdrowotne dedykowane dla wszystkich konsu-
mentów, ale także dla specyficznych grup np. dia-
betyków, osób w podeszłym wieku, a przede wszyst-
kim dzieci.
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NA ZDROWIE! PROZDROWOTNE WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTóW

produkty mleczarskie  
– paleta zdrowia  
w zasięgu ręki 
dr inż. Adam Ambroziak

18

Mleko i produkty mleczarskie od setek lat stanowią istotny element zróżnicowanej diety, powalającej utrzymać 
lub osiągnąć prawidłowo zbilansowaną podaż kluczowych składników odżywczych. Ponadto ze względu na stale 
rozwijającą się wiedzę dotyczącą prozdrowotnych właściwości oraz biologicznej aktywności poszczególnych 
białek, tłuszczu i minerałów pochodzenia mlecznego należy przypuszczać, że w przyszłości spożycie tej gamy 
produktów będzie nadal wzrastać. Należy zaznaczyć, że mleko i produkty mleczarskie są wyrobami o minimalnym 
stopniu przetworzenia obejmującą zazwyczaj obróbkę termiczną, tj. pasteryzację lub sterylizację, które z kolei 
należą do obowiązkowych zabiegów mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.

Kierując się wiedzą dotyczącą prozdrowotności wybranych produktów mleczarskich możemy stworzyć po-
niższe zestawienie:

produkt Składnik biologicznie aktywny Działanie prozdrowotne

Mleczne napoje 

fermentowane

wysoko biodostępny wapń

kwas mlekowy (L „-” i D „- ”)

różne związki białkowe o działaniu przeciwbak-

teryjnym

Przeciwdziałanie otyłości, nadciśnieniu, rozwojowi insu-

linooporności. Odbudowa i utrzymanie prawidłowej flory 

bakteryjnej jelit, wspomaganie pracy układu pokarmo-

wego.

Masło nietypowe i rozgałęzione kwasy tłuszczowe oraz 

CLA

Obniżenie poziomu tkanki tłuszczowej, aktywność prze-

ciwnowotworowa i przeciwmiażdżycowa.

Mleko Laktoza

biodostępny wapń

Prawidłowy rozwój układu nerwowego,

zwiększenie absorbcji wapnia przez ścianę jelita.

Sery 

dojrzewające

wysoce biodostępny wapń

bioaktywne peptydy i aminokwasy

Przeciwdziałanie nadciśnieniu, schorzeniom sercowo-na-

czyniowym.

Usprawnienie działania układu odpornościowego,

działanie przeciwzakrzepowe.

Sery 

twarogowe

wysoce biodostępny wapń

łatwo dostępne peptydy i aminokwasy

Przeciwdziała nadciśnieniu oraz insulinooporności. Wspo-

maganie pracy układu odpornościowego.

Śmietanka aktywne fosfolipidy oraz sfingolipidy Przeciwdziałanie i hamowanie rozwoju nowotworu jelit, 

ułatwienie trawienia tłuszczu.

Jak widać produkty mleczarskie wykazują wszechstronne działanie prozdrowotne, a świadomy wybór pod 
kątem ich aktywności pozwala na dostarczanie do Naszego organizmu tych składników, których najbardziej 
potrzebujemy.



KuChnIA MLEKpOLu

Przygotowanie:

Filet z indyka kroimy na cienkie, podłużne steki, roz-

bijamy mięso i przyprawiamy solą i pieprzem czosn-

kowym. Rozgrzewamy patelnię z niewielką ilością 

oleju i masła – smażymy mięso. 

Szalotki kroimy w plastry i smażymy je wykorzy-

stując olej, na którym smażyliśmy mięso, następnie 

dodajemy borowiki. Doprawiamy solą, pieprzem i li-

śćmi lubczyku. Po kilku minutach dodajemy śmietan-

kę Łaciatą i startą gałkę muszkatołową. Mieszamy. 

Czekamy, aż się zagęści, wtedy kładziemy na niego 

usmażonego wcześniej indyka. 

Gotujemy makaron w osolonej wodzie.

Ugotowany makaron przekładamy do naczynia ża-

roodpornego, delikatnie polewamy sosem grzybo-

wym z patelni i posypujemy startym serem Jantar. 

Przygotowanie:

Wodę, masło, cukier i kakao zagotować w rondel-

ku. Zestawić z ognia i dosypywać stopniowo mleko 

w proszku cały czas mieszając. Na końcu dołożyć do-

datki. Wylać czekoladę do formy i wstawić do lodówki 

na kilka godzin. Po tym czasie wyjąć z formy, podzie-

lić na równe części, zapakować w celofan. Prezent 

gotowy.

Składniki:

Liczba osób: 2

Filet z indyka ̶ 400 gramów 

Borowiki ̶ 400 gramów

Marchewki blanszowane ̶ 4 małe sztuki

Szalotki ̶ 3 sztuki

Makaron ̶ 400 gramów

Ser Jantar Mlekpol ̶ 40 g 

Śmietanka Łaciata 18% ̶ 500 ml

Olej

Masło ekstra Łaciate

Gałka muszkatołowa cała 

Liść lubczyku suszony 

Pieprz czosnkowy mielony 

Chrzan tarty 

Składniki:

Masło ekstra Łaciate ̶ 225 gramów 

Mleko w proszku Łaciate ̶ 3,5 szklanki

Kakao ̶ 4-5 łyżek

2 szklanki cukru

pół szklanki wody

dowolne dodatki: bakalie, orzechy, żelki, itd.

Filet z indyka z borowikami

Czekolada domowej roboty

Zapiekamy w piekarniku w temperaturze 180° przez 

25 minut.

Na małej ilości masła ekstra Łaciate smażymy zblan-

szowane marchewki, solimy. 

Na talerz wykładamy filet z indyka wraz z sosem 

grzybowym, dodajemy marchewki, układamy zapie-

czony makaron i dekorujemy łyżką chrzanu.
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