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Dairy Flash – Biuletyn informacyjny1
Ostatnie wiadomości ze świata mleczarstwa

Wirtualna Doroczna Konwencja EDA 2020
“Mleko & Produkty Mleczne: Istotne dla Twojego Życia!”
W piątek 20 listopada 2020 r., gościliśmy naszą Doroczną Konwencję EDA pod hasłem
‘Mleko & Produkty Mleczne: Istotne dla Twojego Życia!’. Razem z ponad 200
uczestnikami, mieliśmy przyjemność (wirtualnego) spotkania z takimi osobami jak: nasz
Prezydent EDA Michel Nalet, prof. dr Peer Ederer z Global Food and Agribusiness
Network, Claire Bury, Zastępca Dyrektora Generalnego w DG SANTE odpowiedzialny
za Zrównoważoną Żywność, Dr Judith Bryans, CEO2 DairyUK oraz George Morrison,
Dyrektor ds. Globalnych w Arla Foods. Wraz z Europejskim Zielonym Ładem oraz
strategią Od Pola do Stołu, będącymi na pierwszej linii w agendzie UE, nasza
konferencja EDA zaoferowała wnikliwą debatę dot. przyszłego otoczenia naszego
sektora mleczarskiego UE, przypominając o wartościach zdrowotnych i odżywczych
mleka i produktów mlecznych, jak również naszą rolę i wizję w przekształcaniu w
kierunku klimatycznie-neutralnej Europy 2050.

Wszystkie prezentacje są dostępne na naszej stronie EDA!
http://eda.euromilk.org/news-events/event/article/eda-annualconvention-2020-virtual-conference.html
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Komentarz KSM: Tłumaczenie sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mleka
Komentarz KSM: CEO – Dyrektor Generalny

28 września – 01 październik 2021, Madryt (Hiszpania)

Europejska Platforma Mleczarska EDA 2021 Zobacz przedsmak
przyszłorocznej edycji goszczonej przez FeNIL3 .Sprawdź nasz raport IDM o naszej
dorocznej konwencji EDA 2020!
http://eda.euromilk.org/fileadmin/user_upload/Public_Documents/Events/2020_Virtual_ED
A/EDA_Convention_2020_IDM.pdf

Jaki jest twój ulubiony produkt mleczny?
Proszę je spróbować, a będziecie
wiedzieć dlaczego są moimi
faworytami!”

Przewodniczący EDA Michel Nalet
Lactalis
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Komentarz KSM: FeNIL – hiszpańska organizacja mleczarska – członek EDA

“Ja kocham wszystkie typy serów
i nie mogę pomóc, lecz ulegając
prośbie o odpowiedź stawiam na
pierwszym miejscu kawałek sera
Gorgonzola!”

Giuseppe Ambrosi
Ambrosi SpA

IWC2020 ‘Serwatka lepszą drogą życia’
IWC, zorganizowana przez naszą siostrzaną organizację EWPA wraz z ADPI, jest
unikalnym forum, które gromadzi każdego włączonego w przerób serwatki z całego
świata, dla interaktywnego dialogu w najbardziej istotnych aspektach produkcji
serwatki, jej przerobu i zastosowań.
9-ta Międzynarodowa Konferencja dot. Serwatki (IWC2020) już odbyła w ubiegłych
dwóch tygodniach swoje dwa pierwsze webinaria dot. rynków serwatki i jej wartości
odżywczych. W następnym tygodniu, w piątek 4 grudnia 2020, IWC2020 zamknie
swoje obrady trzecim ostatnim webinarium pt. ‘Technologia: Zrównoważony rozwój,
Funkcjonalność i Nowe Zastosowania dla Surowców Serwatkowych”.

Nie przegap tego! ►Sprawdź naszą stronę internetową konferencji
dla uzyskania więcej informacji. https://www.iwc2020virtual.com/

