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Światowy Dzień Mleka!
W dniu 1 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień
Mleka, międzynarodowe święto mleka jako
prawdziwie globalnej i wysoce odżywczej żywności.
Ustanowiony w 2001 roku przez Organizację
Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia
i Rolnictwa, Światowy Dzień Mleka uznaje
znaczenie mleka jako podstawowego składnika
zdrowej i zrównoważonej diety, dostarczającego
wysokiej jakości białka i niezbędnych składników
odżywczych, które nie występują w innych
produktach.
W tym dniu świętujemy również rolę sektora
mleczarskiego w odżywianiu społeczności na całym
świecie, wzmacnianiu obszarów wiejskich,
tworzeniu trwałych gospodarek i torowaniu drogi do
zrównoważonych systemów żywnościowych.
Zapraszamy
do
dyskusji
na
Twitter
#WorldMIlkDay i #EnjoyDairy,
a
co
najważniejsze - podnieście szklankę mleka
i świętujcie z nami ten wyjątkowy dzień. Na
zdrowie!
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DairyAustralia
odwiedza EDA:

Rozmach w negocjacjach handlowych między UE
a Australią został w pewien sposób spowolniony
w listopadzie 2021 roku pod poprzednim
australijskim przywództwem politycznym. Jednak
francuska prezydencja UE zgodziła się w zeszłym
tygodniu na "odbudowanie relacji" z nowym
australijskim rządem.
Dlatego nasi przyjaciele z Australii zwiększają
wysiłki, aby ponownie nadrobić zaległości
w zakresie negocjacji handlowych, nie tylko
z sąsiadami z drugiej strony Morza Tasmana!

Delegacja DairyAustralia: Catherine Taylor, Karl
Ellis i Bruce Ross świętują Światowy Dzień Mleka w
siedzibie EDA w Brukseli kosztując mleko MUH
arlafoods!
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Seminarium
rolno-spożywcze
UE
w
RPA:
"Europejskie
mleczarstwo - doskonałość poza
normami”
Zorganizowane przez zespół promocji UE Agri z DG
Agri, seminarium UE na temat norm dla produktów
rolno-spożywczych odbyło się w 18 maja
w Johannesburgu w RPA.
Promowanie naszych unijnych standardów
żywnościowych w zakresie bezpieczeństwa
i jakości żywności jest głównym filarem naszej
unijnej strategii eksportu żywności" - stwierdził
dyrektor DG AGRI John A. Clarke, który otworzył
sesję. "Nasza polityka jakości UE wraz
z rolnictwem ekologicznym i naszymi oznaczenia
geograficzne stanowią ogromny atut na naszym
jednolitym rynku i na całym świecie".

W ramach sesji mleczarskiej Komisja
Europejska
zaprosiła
sekretarza
generalnego
Alexander Anton,
aby
zaprezentował nasze europejskie osiągnięcia
w dziedzinie mleczarstwa.

Umowa o wolnym handlu UE-NZ:
finalizacja podczas francuskiej
prezydencji UE
W związku z zaplanowaną na czerwiec roboczą
wizytą nowozelandzkiego ministra rolnictwa
i handlu Damien O’Connor w Brukseli, a następnie
- pod koniec czerwca - premiera Nowej Zelandii
Jacinda Ardern są szanse, że umowa o wolnym
handlu między UE a Nową Zelandią (FDA)
zostanie
podpisana
podczas
francuskiej
prezydencji w UE.
W naszych dyskusjach z naszymi nowozelandzkimi
partnerami i z władzami europejskimi (zobacz ostatni
EDA Dairy Flash)
podkreślaliśmy obawy tzw.
‘wrażliwych sektorów’.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa Parlamentu
Europejskiego, europoseł Norbert Lins (EPP, Niemcy)
podkreślił: "W mojej regularnej wymianie zdań
z Komisją UE na temat wszystkich różnych toczących się
negocjacji handlowych, bardzo wyraźnie powiedziałem:
w dzisiejszym środowisku geopolitycznym europejska
polityka handlowa ma krytyczne znaczenie
strategiczne. Umowy handlowe muszą być dostosowane
w duchu sprawiedliwego handlu i równych szans, co
musi znaleźć oddźwięk w naszej europejskiej
społeczności rolniczej i w naszym sektorze spożywczym.
COMAGRI oceni wszystkie umowy o wolnym handlu
według określonych kryteriów”.

”
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EDA pyta, Washington
DC odpowiada
Wizyta EDA w Waszyngtonie (zobacz również EDA
Dairy Flash 7) przyniosła dywidendę w postaci wzrostu
eksportu preparatów dla niemowląt z UE do USA.
Delegacja EDA, kierowana przez Prezydenta EDA
Giuseppe Ambrosi, spotkała się z wieloma
interesariuszami, włączając w to Amerykańską Agencję
ds. Żywności i Leków (FDA) i polityków
z obu stron politycznego spektrum. Rozmowy dotyczyły
również tego, jak Europa mogłaby pomóc USA w
rozwiązaniu problemu niedoboru preparatów dla
niemowląt.
Stany Zjednoczone normalnie produkują około 98%
swojego krajowego popytu na preparaty dla niemowląt,
ale załamanie w łańcuchu dostaw jednego z
największych producentów zapoczątkowało rosnący
niedobór. Rynek amerykański preparatów dla niemowląt
jest tradycyjnie chroniony przez rozległe bariery
taryfowe i pozataryfowe, co czyni go niezwykle trudnym
dla zagranicznych dostawców do wejścia na rynek i
utrzymania wymaganej podaży w przypadku krajowych
braków. Nasza delegacja EDA podkreśliła zdolność
unijnego przemysłu mleczarskiego do rozwiązania
problemu niedoborów w USA poprzez zapewnienie
stałych dostaw unijnych preparatów dla niemowląt,
które gwarantują najwyższe standardy jakości na całym
świecie.
„Wyjaśniliśmy naszym amerykańskim przyjaciołom,
że jesteśmy gotowi pomóc, ale wymagałoby to
złagodzenia obostrzeń" stwierdził Conor Mulvihill
(Dairy Industry Ireland), członek delegacji EDA do
Waszyngtonu. „Fakt, że FDA zaledwie kilka dni
później ogłosiła wytyczne nakreślające zwiększoną
elastyczność w odniesieniu do importu niektórych
produktów dla niemowląt, aby jeszcze bardziej
zwiększyć dostępność oznacza, że nasza oferta nie
trafia w próżnię”.
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Arla Foods otwiera nową
wieżę
do
produkcji
mleka
w
proszku
w Pronsfeld, Niemcy
31 maja Arla Foods świętowała otwarcie swojej
drugiej suszarni w Pronsfeld (Niemcy) z Lillie Li
Valeur (Arla Foods Germany CEO), Peder Tuborgh
(Arla Foods CEO) i Ministrem Danielą Schmit,
inaugurując w ten sposób jeden z najbardziej
zaawansowanych
technologicznie
zakładów
mleczarskich w Europie.

Nowa proszkownia może produkować 90 000 ton
wysokiej jakości mleka w proszku rocznie, a jej
produkty mają być eksportowane do około 70 krajów
na całym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem
rynków takich jak Bliski Wschód, Afryka Zachodnia i
Azja Południowo-Wschodnia, gdzie zapotrzebowanie
na przystępne cenowo, odżywcze produkty mleczne
przewyższa lokalną produkcję i lokalną podaż.
Wieża suszarnicza w Pronsfeld jest
wyposażona w najnowszą technologię, która
zapewnia
zrównoważony
rozwój
środowiskowy, społeczny i ekonomiczny.

Nadszedł czas, aby wykorzystać ten impet
i pozwolić, aby europejski przemysł mleczarski był
stałym elementem rozwiązania.
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Obchody Światowego
Dnia Mleka w Madrycie:
działania sektora
mleczarskiego w
niepewnych czasach
W ramach obchodów Światowego Dnia Mleka EDA
uczestniczyła w 63 edycji imprezy Światowego Dnia
Mleka zorganizowanej w Madrycie przez naszego
hiszpańskiego członka FeNIL.
W wydarzeniu wzięli udział hiszpańska minister
przemysłu, handlu i turystyki, pani Reyes Maroto,
główni przetwórcy, detaliści i dystrybutorzy oraz
organizacje konsumenckie.
Podczas konferencji dyskutowano na temat
stanu i obecnych wyzwań i możliwości
hiszpańskiego
i
europejskiego
sektora
mleczarskiego w tematach takich jak wartość
dodana
łańcuchów
mleczarskich
dla
społeczeństwa w obecnym scenariuszu, gdzie
Europejski Zielony Ład i strategia Farm to Fork
kształtują proces tworzenia polityki, znaczenie
wartości odżywczej produktów mleczarskich
w zrównoważonej diecie, oraz potrzeba
wdrożenia środków mających na celu
przyciągnięcie nowych pokoleń do rolnictwa,
życia i pracy na obszarach wiejskich.

Od lewej: Luis Calabozo (Dyrektor Generalny FeNIL), Íñigo
Lizarraga (EDA), Antoni Bandrés (Danone Hiszpania), Victor
Córdoba (Prezes Zarządu Leche Pascual)i Ignacio Elola (Prezes
Zarządu Lactalis Iberia i Przewodniczący FENIL)
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À bientôt, Chloé!
Do zobaczenia wkrótce Chloé!
Nasza stażystka z EDA, Chloé Geslin, wraca do
Francji po 4 miesiącach spędzonych z nami
w Brukseli, wykazując w swojej pracy pełen
profesjonalizm na co dzień. Jesteśmy wdzięczni
za Twoje zaangażowanie i za wartość dodaną,
którą wniosłaś do działalności EDA.
Życzymy Ci wszystkiego najlepszego w Twoich
przyszłych przedsięwzięciach!

Twój ulubiony produkt
mleczarski?
“Jako dumna obywatelka Francji,
trudno mi wybrać jeden produkt
mleczny, ale uwielbiam kozie sery,
które można smarować na chleb, jak
Picodon czy Le Sainte- Maure de
Touraine. Na śniadanie nic nie pobije
dobrego solonego masła
rozsmarowanego na bagietce!”

Chloé Geslin
EDA Intern

4

Dairy Flash

#8 / 2022

Konferencja EWPA nt. Serwatki
w Adare, Irlandia:

Odważna wizja serwatki!
Nasza
siostrzana
organizacja,
Europejskie
Stowarzyszenie Przetwórców Serwatki (EWPA),
zorganizowała otwartą sesję na temat serwatki 27 maja
w Adare, w hrabstwie Limerick (Irlandia).

Wiceprzewodniczący EWPA Mathias Hauer (Sachsenmilch
CEO) poprowadził sesję dot. perspektyw ekonomicznych wraz
z Charlie Hyland (StoneX), Holger D. Thiele (IFE institute) i
Blake Anderson (American Dairy Products Institute CEO).

Przewodniczący EWPA Luis Cubel (Arla Foods) otworzył
konferencję witając około 100 kierowników
i profesjonalistów z sektora składników mlecznych.
W pierwszej sesji Prof. Frédéric Leroy (Wolny
Uniwersytet w Brukseli) wyjaśnił naukowe fakty
dotyczące karmy dla zwierząt, a Adriaan Palm,
Ambasador Holandii w Irlandii, przedstawił strategie
Holandii w zakresie żywności i środowiska.

Wielkie “go raibh míle maith agat” dla naszych
irlandzkich członków za świetną organizację tego
wydarzenia!
Otwarcie sesji (od lewej): Pat Murphy (Dyrektor Generalny Kerry), Eamon
O’Sullivan (Dyrektor Generalny oddziału Dairy Gold w Irlandii), Prof.
Frédéric Leroy (Wolny Uniwersytet w Brukseli), H.E. Ambasador Adriaan
Palm i Prezydent EWPA Luis Cubel (Arla Foods)

Druga sesja przebiegała pod hasłem "InnoWheytion" i była
prowadzona przez dr Miriam Ryan (Dairy Industry Ireland).
François Morgan (Glanbia), Mark Fenelon (Teagasc) i AnneMarie Henihan (Dairy Processing Technology Centre, DPTC)
poinformowali słuchaczy o najnowszych przełomach
w badaniach i innowacjach dotyczących serwatki.

Mathias Hauer, Vice-Przewodniczący EWPA (Sachsenmilch CEO)

Run A-Whey : Grupy zadaniowe EWPA
ds. specjalnych badań żywieniowych
Przewodniczący grupy zadaniowej ds. badania żywienia
w sporcie, Luis Cubel, poprowadził naszą grupę "Run AWhey" w Adare wraz z przewodniczącą grupy
zadaniowej ds. badania żywienia w lekkoatletyce,
Schirin Kallenborn ("No whey, no run - it's as simple as
that!") oraz przewodniczącym grupy zadaniowej ds.
badania żywienia osób starszych Alexandrem Antonem "Live it the long & healthy whey!".

Nasza drużyna 2022 EWPA Run A-Whey (od lewej do prawej): Íñigo,
Alexander, Luis, Schirin, Mark (nasz trener biegowy) i Álvaro.
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