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Drodzy Czytelnicy,

niezmiernie miło nam poinformować Was, że kolejny 
produkt Mlekpolu powalczy o zaszczytne miano 
Podlaskiej Marki. W zeszłym roku zwyciężyło mleko 
Łaciate 3,2%. Teraz taką szansę ma nasz wyśmienity 
ser, Królewski z Kolna. 

Warto przypominać, że SM MLEKPOL jest nie tylko 
potentatem w produkcji mleka, ale również jednym 
z największych producentów serów dojrzewających, 
w Polsce. Oprócz marek popularnych jak Salami, 
Złoty Mazur, Królewski z Kolna czy Gouda, możemy 
pochwalić się serami kategorii Premium pod marką 
Senator oraz Królem Serów 2015, Jantarem – wybor-
nym serem typu włoskiego. Nasz Rolada Ustrzycka, 
Tylżycki czy Gouda z przyprawami – nie mają sobie 
równych. Dla wygody handlowców i konsumentów 
przygotowujemy sery zarówno w dużych blokach, 
jak również w plastrach, kostkach czy w formie 
wiórków. Ser żółty jest zdrowy! Jego jeden kilogram 
powstaje aż z 8-10 litrów mleka! W przypadku SM 
MLEKPOL – najlepszego mleka! Mamy więc nadzie-
ję, że poradzi sobie z konkurencją, która w tym roku 
w plebiscycie Podlaskiej Marki jest wyjątkowo duża. 
Do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęła rekordowa 
ilość zgłoszeń - 200 kandydatur w siedmiu katego-
riach tematycznych. Jedną z tych kategorii są także 
Inwestycje. Tu również powalczymy w szlachetnej 
Drodzy Czytelnicy, czekamy na Wasze listy. Piszcie do nas na adres e-mail: echomlekpolu@v5group.pl

LIST OD REDAKCJI I LISTY DO REDAKCJI

www.fACEBOOK.COM/MLEKPOL
Jest nas już ponad 15 tysięcy! Z miesiąca na miesiąc liczba naszych fanów rośnie. Dziękujemy wszystkim, 
którzy do nas dołączyli!

Drodzy Czytelnicy – nie zapominajcie o naszym oficjalnym fanpagu www.facebook.com/mlekpol. Znajdziecie 
tam 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! Jeśli macie pomysł na wpisy, konkursy, zdjęcia lub filmiki związane z MlekpoleM, 
które moglibyśmy zamieszczać na naszym fanpagu – odzywajcie się, dzielcie się swoimi 
pomysłami! Byłoby nam niezmiernie miło tworzyć go wspólnie z Wami!

Od redakcji 
rywalizacji. Zgłoszoną przez SM MLEKPOL inwe-
stycją jest ta, w ZPM Kolno. Nowoczesna linia do 
produkcji serów dojrzewających oraz ekologiczna 
kotłownia wraz ze stacją LNG, naszym zdaniem, 
zasługują na wyróżnienie. Nowa linia do produkcji 
m.in. Salami, Havarti czy Tylżyckiego, spełnia naj-
wyższe światowe standardy technologiczne. Jej 
moce przerobowe to ok. 400 tys. litrów mleka na 
dobę i produkcja 41 ton sera.

Z kolei ekologiczna kotłownia to nowoczesna insta-
lacja, która gwarantuje brak emisji zanieczyszczeń 
do środowiska, znacznie mniejsze zużycie wody, 
oszczędza zużycie energii, szybciej reaguje na zmia-
ny zapotrzebowania na parę. Jest bezobsługowa, 
w pełni zautomatyzowana. Kotłownia ogrzewana 
jest płynnym gazem – metanem. Dzięki nowocze-
snej instalacji, ZPM Kolno zyskał dostęp do nieza-
leżnego źródła energii cieplnej, z możliwością jej 
magazynowania. Jest to pierwsza inwestycja tego 
typu, w mieście Kolno.

To dopiero pierwszy krok do zdobycia tytułu najlep-
szego podlaskiego produktu i najlepszej inwestycji. 
O kolejnych etapach plebiscytu będziemy informo-
wać Was na stronie internetowej Mlekpolu. Nie 
wystarczy trzymać kciuków, warto głosować! Jak? 
Zaglądajcie na www.mlekpol.com.pl. 

Redakcja
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SM MLEKPOL na planie 
programu kulinarnego 

Szczęśliwa kuchnia
Nowa moda, stare receptury. Tradycja 
w kulinariach wraca do łask i coraz 
bardziej rozpycha się w polskich kuch-
niach. Nareszcie! – cieszy się Andrzej 
Polan, lubiany i ceniony przez Polaków 
szef kuchni, znawca i doradca smaku.

Cieszę się, że Polacy nie myślą już tylko o tym, żeby być 
fit. Zaczynają wracać do tłuszczy zwierzęcych, których 
łaknie nasz organizm, szczególnie w okresie od jesieni 
do wczesnej wiosny. Kiedy jest zimno, sięgajmy po ma-
sło ekstra o zawartości 83%. Nie bójmy się śmietany, 
śmietanki, twarogów tłustych i półtłustych czy serów 
dojrzewających. Zdrowy tłuszcz zawarty w wyrobach 
mleczarskich podkreśla nie tylko ich walory smakowe, 
ale również tworzy formę zdrowej kołderki w naszym 
organizmie. Stworzy warstwę, która ochroni nas przed 
wychłodzeniem organizmu. Latem tłuszcze zwierzęce 
możemy lekko wyciszyć, ale nie rezygnować z nich. 
Tak jak nie powinniśmy całkiem odchodzić od soli, 
tak nie powinniśmy eliminować tłuszczy zwierzęcych 
z naszej diety. – mówi Andrzej Polan. 

W wiosennej ramówce stacji TVN tuż przed popular-
nym serialem, od poniedziałku do czwartku, Andrzej 
Polan doradzi widzom jak najsmaczniej wykorzystać 
produkty spożywcze, w tym wyśmienite wyroby Spół-
dzielni Mleczarskiej Mlekpol z Grajewa. Zobaczymy, 
jak powstaje m.in. zalewajka na maślance Mrągow-
skiej, lazania po polsku z serkiem puszystym Łacia-
tym czy tort bezowy z kremem śmietanowym na bazie 
śmietanki Łaciatej i serka naturalnego Rolmlecz. 

SM MLEKPOL miała okazję podejrzeć nagranie kilku 
odcinków nowej serii programu „Doradca Smaku”, 
w których do wyśmienitych dań wykorzystano jej 
wyroby. W zaaranżowanej dla potrzeb programu 
kuchni powstawało m.in. niezwykłe ciasto drożdżo-
we z malinami i białą czekoladą.

Uwielbiam smak masła. Nie wyobrażam sobie, aby 
np. w cieście drożdżowym pojawił się tłuszcz inny niż 

masło dobrej jakości. Ciasto musi nim pachnieć. Dajmy 
go sporo, co zapewni nie tylko wyjątkowy smak, ale 
również idealną konsystencję wypieków drożdżowych. 
– mówi Andrzej Polan.

Między nagraniem kolejnych odcinków Andrzej Polan 
ma niewiele czasu na przebranie się i krótki odpoczy-
nek. Chwila rozmowy w przerwie dotyczy oczywiście 
kulinariów. Nas interesuje najbardziej, co mistrz kuch-
ni myśli o wykorzystaniu produktów mleczarskich.

Warto generyczne produkty mleczne jak masło, mleko, 
śmietankę, sery, twarogi stosować w kuchni w różnych 
formach nie ograniczając się tylko do najbardziej stereo-
typowego ich zastosowania. Kiedy widzimy napis, że 
śmietanka jest do ubijania, to wykorzystujemy ją tylko 
w tym celu. Produkty nabiałowe mogą być bazami lub 
składnikami wielu potraw tworząc je, lub dopełniając 
ich smak. Chciałbym, abyśmy zaczęli myśleć trochę po 
włosku. Włosi stosują wyłącznie śmietany i śmietanki 
wysokoprocentowe, robiąc z nich użytek nie tylko w de-
serach, ale również w sosach i zupach. Wykorzystują je 
od carbonary po tort bezowy. – opowiada Andrzej Polan.

O mleku i jego przetworach może długo opowia-
dać. Lubi je także jeść. Mógłbym zaczynać dzień 
twarogiem, a kończyć szklanką mleka niekoniecznie 
podgrzanego. Zimne mleko działa na mnie kojąco. – 
twierdzi mistrz kuchni. 

Andrzej Polan ceni prostotę. Jak podkreśla już z mak-
symalnie 3-4 składników, połączonych kreatywnie 
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Kolejny polski 
rekord skupu mleka 
w SM MLEKPOL!

1 650 000 000 litrów mleka skupiła 
w ciągu roku Spółdzielnia Mleczar-
ska Mlekpol z Grajewa, potwierdza-
jąc tym samym pozycję lidera pol-
skiego mleczarstwa.
Spółdzielnia Mleczarska MLEKPOL z Grajewa przekra-
cza kolejne granice w zakresie skupu i przerobu mleka. 
Pod koniec grudnia 2016 r. skup mleka w Spółdzielni 

przekroczył nieosiągalną dotąd dla żadnego podmiotu 
skupowego w Polsce granicę 1 miliarda 600 milionów 
litrów mleka skupionego i przerobionego w ciągu jed-
nego roku. SM MLEKPOL zamknie ten rok skupem 
ponad 1 miliard 650 milionów litrów mleka skupionego 
wyłącznie z własnej bazy skupowej od ponad 11 tys. 
dostawców – członków Spółdzielni. – potwierdza 
Kazimierz Czernewski, Dyrektor Wydziału Skupu 
SM MLEKPOL w Grajewie. 

Uzyskanie tak imponującego wyniku możliwe jest dzię-
ki wysiłkowi członków spółdzielni i pracowników oraz 
zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań organi-
zacyjnych i technologicznych w zakresie przetworzenia 
surowca. – dodaje Dyr. Kazimierz Czernewski.

i w przemyślany sposób można stworzyć kulinarne 
arcydzieło. Przywiązuje wagę do najwyższej jakości 
składników. Zgodnie z taką filozofią gotuje także 
we własnej restauracji „Mała Polana Smaków” na 
warszawskim Mokotowie. Zapytany o smaki dzie-
ciństwa bez wahania odpowiada:

Obracam się cały czas wokół nich. Nie lubię kuchni 
mocno wyszukanej. Najchętniej wracam do smaków, 
które kojarzą mi się z domem, z rodzicami, dziadkami, 

a nawet dalszą rodziną. Jestem przekonany, że mimo 
różnych kulinarnych mód wszyscy lubimy najprostsze 
dania i tęsknimy za tym, co jedliśmy w dzieciństwie. 
Apeluję, aby zamiast silić się na znawców i degustato-
rów wyłącznie wysublimowanych potraw, docenić to, 
co nasze i czerpać z tego dobrodziejstwa całymi gar-
ściami. Oczywiście warto spróbować smaków, które 
wywodzą się z innych tradycji, kuchni, rejonów świata, 
ale na Boga, nie wstydźmy się tego, że najbardziej 
smakuje nam chleb z masłem i twarogiem. Wróćmy 
do smaku, który kojarzy nam się z domem, z rodzicami 
i z bezpieczeństwem. Będziemy szczęśliwsi, gwaran-
tuję! – mówi Andrzej Polan.

„Doradca Smaku” zagości na antenie TVN już od mar-
ca. Program powstał przy współpracy RebelMedia, 
Domu Mediowego MEC oraz Jake Vision. Na pierwszy 
odcinek z „udziałem” produktów SM MLEKPOL za-
praszamy już 2 marca o 20.10 do stacji TVN.

Redakcja
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Jogurty Łaciate pitne bez laktozy wyróżnione w ba-
daniu Najlepszy Produkt – Wybór Konsumentów 
2017.

Mleczarstwo powinno być naszym przemysłem 
narodowym – rozmowa z Edmundem Borawskim, 
Prezesem Zarządu SM MLEKPOL w Grajewie.

PISALI O NAS



na dobę. Łączna powierzchnia budynków produk-
cyjnych to 20 tys. m². Łączna kubatura - 360 tys. m³. 

Wykonawcą części budowlanej jest firma Budimex 
SA. Technologię dostarczy GEA Polska. Planowa-
ne uruchomienie inwestycji to rok 2018, natomiast 
pełna zdolność produkcyjna zostanie osiągnięta 
w połowie 2019 roku. 

W ZPSWM produkowane będą m.in. tak wyspecja-
lizowane produkty jak białka serwatkowe i mleczne 
charakteryzujące się dużą czystością oraz produkty 
wymagające zachowania najwyższych standardów 
jakościowych z linii baby food. Całkowity koszt inwe-
stycji szacowany jest na ponad 400 mln zł. Zatrud-
nienie w nowym zakładzie znajdzie około 160 osób.

Po uroczystym podpisaniu Przewodniczący Rady 
nadzorczej SM MLEKPOL, Jan Zawadzki oraz Prezes 
Zarządu SM MLEKPOL Edmund Borawski, zapro-
sili przedstawicieli EBI na wspólną mlekpolowską 
Wigilię. W świątecznej atmosferze pracownicy, 
współpracownicy i przyjaciele Spółdzielni podzielili 
się opłatkiem.

Redakcja

MLEKPOL i Europejski 
Bank Inwestycyjny 
podpisały umowę

Dokument o współfinansowaniu jedne-
go z najnowocześniejszych Zakładów 
Sproszkowanych Wyrobów Mleczar-
skich w Polsce podpisali 21 grudnia 
2016 r. w Grajewie Zarząd SM MLEKPOL: 
Edmund Borawski – Prezes Zarządu, 
Sławomir Olszewski – Wiceprezes Za-
rządu i Józef Wysocki – członek Zarzą-
du. EBI reprezentowali Ilona Kotecka 
Fernandes i Angel Ferrero. 

Rozwój Spółdzielni Mleczarskiej MLEKPOL jest prioryte-
tem naszej strategii. Krokiem milowym na tej drodze jest 
budowa Zakładu Sproszkowanych Wyrobów Mleczar-
skich w Mrągowie. Dzięki wsparciu Komisji Europejskiej 
i współfinansowaniu inwestycji w ramach tak zwanego 
Planu Junckera przez Europejski Bank Inwestycyjny sta-
wiamy ten krok pewniej. Współpraca układa się bardzo 
dobrze, o czym niech świadczy podpisana dzisiaj umo-
wa. – powiedział Edmund Borawski, Prezes Zarządu 
Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol w Grajewie.

Spółdzielnia Mleczarska MLEKPOL wybuduje Za-
kład Produkcji Sproszkowanych Wyrobów Mleczar-
skich w Mrągowie na gruncie włączonym do War-
mińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
Przedsięwzięcie współfinansowane jest kredytem 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 
50 mln EUR w ramach Europejskiego Funduszu na 
rzecz Inwestycji Strategicznych. Planowana wy-
dajność zakładu to 3 mln litrów mleka i serwatki 
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w Mrągowie powstaje nowoczesna 
proszkownia mleka

Przy zakładzie SM MLEKPOL, ZPM Mrągowo po-
wstaje nowoczesna fabryka sproszkowanych pro-
duktów mleczarskich.

Łaciata sława MLEKPOLu

Rozpoznawana praktycznie przez każdego Polaka 
marka Łaciate, należąca do SM MLEKPOL w Graje-
wie jest na rynku już od 21 lat.



SM MLEKPOL poleca! 
znane i lubiane produkty w nowej odsłonie. Napoje fermentowane MILKO 

z udoskonaloną recepturą, wygodniejsze w użyciu! 
Popularne wśród konsumentów jogurty, maślanki i kefir Milko zmieniły oblicze i wnętrze. Nowością są smukłe opakowania 

o pojemności 330 ml i ulepszony skład bez dodatku syropu glukozowo – fruktozowego.

Odświeżamy Milko, zarówno pod względem wyglądu i funkcjonalności opakowań, jak również składu. Z badań konsumenckich wynika, że 51% 

osób po 15 roku życia spożywa posiłki „w drodze”. Nowe Milko jest idealne do cieszenia się jego smakiem również poza domem. Zajmuje mało 

miejsca zarówno w damskiej torebce, szkolnym plecaku czy turystycznej lodówce. Zdecydowaliśmy się także na wyeliminowanie ze składu syropu 

glukozowo - fruktozowego. Słodycz naszym wyrobom zapewni jedynie cukier. – mówi Ewa Gromadzka, kierownik marketingu SM MLEKPOL 

w Grajewie. 

Dotychczasowe opakowania napojów fermentowanych MILKO 250ml i 400ml zastąpiono smukłym, poręcznym kartonikiem 

o pojemności 1/3 litra, idealnym do zabrania ze sobą do pracy, szkoły czy na wycieczkę. Dotychczasowe produkty linii MILKO będą 

również sprzedawane – do wyczerpania zapasów.

Łaciate na podium

Jogurty Łaciate pitne bez lak-
tozy, wyróżnione w badaniu 
Najlepszy Produkt – wybór 
Konsumentów 2017, w katego-
rii jogurty i desery mleczne. 
Produkty z największym potencjałem od 
6 lat wskazują konsumenci, podczas ba-
dania „Najlepszy Produkt” wyłaniając rynkowe hity. 
Tym razem w gronie laureatów znalazły się jogurty 
pitne Łaciate bez laktozy, które w chwili przeprowa-
dzania badania na rynku były zaledwie od 3 miesięcy. 

Jogurty pitne Łaciate bez laktozy w 3 orzeźwiają-
cych odsłonach: jeżyna-malina, truskawka-czarna 
porzeczka i ananas-kokos to kolejna po twarogach, 
propozycja SM MLEKPOL dla konsumentów nieto-
lerujących cukru mlecznego. 

W ubiegłym roku w badaniu Najlepszy 
Produkt – wybór konsumentów w kate-
gorii galanteria mleczarska konsumenci 
wyróżnili Jogurt Grecki SM MLEKPOL, 
a Śmietankę Łaciatą 36% do ubijania 
i Mleko Zsiadłe SM MLEKPOL, w kate-
gorii mleko, kefiry, śmietanki. 

Naturalne składniki, wyjątkowy trady-
cyjny smak i idealna konsystencja wyrobów produ-

centa z Grajewa, zdobyły podniebienia konsumen-
tów i tym razem.

Organizatorem badania było Wydawnictwo Gospo-
darcze wydawca m.in. Wiadomości Handlowych. 
Badanie metodą CAWI przeprowadził Instytut GFK. 
Tysiąc respondentów decydujących lub współde-
cydujących o zakupach domowych zapytano o 272 
nowości z 54 kategorii FMCG, wprowadzone do dys-
trybucji między 1 września 2015 a 1 września 2016. 
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„Tygodnik Poradnik Rolniczy” 

> zadzwoń 
61 886 29 31

       podaj hasło „ECHO1”

*Prezent – publikację o wartości 50 zł otrzyma każdy, kto opłaci roczną prenumeratę  „Tygodnika Poradnika Rolniczego”. 
  Cena promocyjna prenumeraty 148 zł, standardowa 190 zł. Prenumerata odnawiana jest automatycznie. 
  Oferta obowiązuje do 31.04.2017 r., lub do wyczerpania zapasów.
lub do wyczerpania zapasów.

Zamów roczną prenumeratę 
i odbierz prezent
– publikację „Odchów cieląt”

> wyślij SMS
     o treści: PWR.ECHO1 na nr 4321
       (opłata za SMS wg taryfy operatora)

cena specjalna 
148 zł* 

za rok

Zyskujesz ponad 90 zł

specjalnie dla 
producentów mleka!
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DLA DOBRYCH OBÓR TYLKO KISZONKI WYSOKIEJ JAKOŚCI!  
Zakiszanie zielonek to znakomity sposób na zabezpieczenie w okresie jesiennym bazy paszowej, wykorzystywanej 
następnie przez cały rok. Ważne jest takie przygotowanie kiszonki, aby finalnie uzyskać paszę objętościową o wysokiej 
zawartości energii. Punktem wyjścia do produkcji dobrej kiszonki jest więc wybór odmiany o dużej produktywności 
zielonki, przy wysokiej zawartości kolb i dobrej produktywności ziarna. 
Udział kolb w suchej masie powinien kształtować się na poziomie minimum 45%. Kolba odpowiada za produkcję ziarna, 
ziarno w odpowiedniej fazie dojrzałości zawiera dużo skrobi, a ta warunkuje właśnie energetyczność kiszonki oraz 
pośrednio strawność całej masy. Aby nie być gołosłownym – strawność dobrze przygotowanej kiszonki waha się w 
przedziale 66-73%, strawność samych części zielonych to ok. 50-60%, a strawność kolb z ziarnem to 80-90%. 
Wybierając odmianę warto sprawdzić, czy charakteryzuje się ona długim utrzymywaniem zieloności liści („stay green”). 
Mocny „stay green” pozwala zostawić kukurydzę dłużej na polu, osiągnąć większy stopień dojrzałości ziarna 
i zawartości skrobi, przy właściwej zawartości suchej masy (30-35%), co pozwoli masę zieloną dobrze ugnieść i zakisić. 
Dobre odmiany kiszonkowe nadają się też świetnie do produkcji ziarnowej zwłaszcza wtedy, gdy po zapełnieniu silosów 
plonem masy zielonej pozostałą część plantacji pozostawimy do zbioru dojrzałego ziarna. 
 

 
 
 
 
 
ODILO zarówno w badaniach COBORU jak i w produkcji polowej wyróżnia się wysokim i stabilnym plonowaniem na 
poziomie 20 - 22 t suchej masy z hektara. Świadczy to o dobrej adaptacji odmiany do różnych warunków klimatyczno-
glebowych. Bardzo dobry wczesny wigor oraz tolerancja na wiosenne chłody pozwalają na wczesny siew. ODILO na 
polu odznacza się długo zielonymi, wyraźnie bardzo wysokimi roślinami i brakiem problemów z wyleganiem. Rośliny 
są zdrowe, a odporność na głownię kolb jest szczególnie wysoka. 
ODILO to bardzo wysoka jakość kiszonki. To też wysoka zawartość białka oraz bardzo wysoka zawartość cukrów ogółem 
przy wysokiej zawartości skrobi w ziarnie. Ponadto przy optymalnej ilości włókna NDF posiada niższą zawartość trudniej 
trawionego włókna ADF - dzięki tej korzystnej proporcji strawność odmiany plasuje się na bardzo wysokim poziomie. 
Bardzo dobra struktura skrobi w ziarnie typu flint-flint-dent utrzymuje energetyczność 
odmiany na poziomie 104% wobec odmian wzorcowych COBORU. Dorodne kolby o korzystnej strukturze pozwalają na 
przeznaczenie nadwyżek z produkcji kiszonki do zbioru na ziarno. 
Uwaga! Odmiana Odilo zabezpieczona jest przed ptakami z użyciem technologii zaprawiania OPTIPLUS. Optiplus to 
także ochrona przed chorobami grzybowymi za pomocą aż trzech substancji aktywnych i wsparcie wzrostu 
początkowego dzięki naniesieniu na nasiona tak ważnych składników pokarmowych jak fosfor (P) i cynk (Zn). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STABILNE PLONY DZIĘKI NAWOŻENIU STARTOWEMU MICROSTAR PZ 
Kukurydza jest rośliną ciepłolubną - wykazuje dużą wrażliwość na niskie temperatury, reagując zmniejszonym  
pobieraniem składników pokarmowych, głównie fosforu. Zawartość fosforu rozpuszczalnego w glebie powinna  
być zatem na tyle duża, aby zapewnić lepszą dostępność składnika dla roślin w początkowej fazie ich rozwoju.  
Rolnik może zwiększyć dostępność fosforu poprzez stosowanie części zalecanej dawki nawozowej fosforu  
w formie ultrazlokalizowanego nawożenia startowego z wykorzystaniem nawozów mikrogranulowanych. 
Podobnie ważnym składnikiem pokarmowym jest cynk (Zn). Z przeprowadzonych badań w Polsce jednoznacznie  
wynika, że nawożenie cynkiem działa plonotwórczo nawet w stanowiskach zasobnych w ten składnik. W syste- 
mie nawożenia cynkiem trzeba koniecznie uwzględnić dostateczne zaopatrzenie kukurydzy już od wschodów. 
Łatwo dostępne i sprawnie pobierane przez wschodzące rośliny fosfor i cynk znajdują się w nawozie 
Microstar PZ (40% P i 2% Zn), który stosuje się razem z siewem nasion. 
 Ważne! Zarówno Odilo Optiplus jak i Microstar PZ dostępne są we wszystkich magazynach Mlekpolu.

 

Odilo - dorodne rośliny 
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w kraju jak i za granicą. Rok 
2016 zamknęliśmy wynikiem 
dodatnim. Możemy pochwa-
lić się wprowadzeniem 57 no-
wości produktowych – część 
z nich to prawdziwe hity 
sprzedaży. 

W ciągu zaledwie 3 miesięcy 
obecności na rynku, zaufanie 
konsumentów zyskały m.in.: 
mleko do spieniania Milatte 

oraz jogurty pitne Łaciate bez laktozy, czego do-
wodem są nie tylko wyniki handlowe, ale również 
wysokie noty w badaniach konsumenckich. Cały 
czas odnotowujemy wzrosty sprzedaży w kategorii 
serów dojrzewających oraz śmietanki. Niesłabną-
cym powodzeniem cieszą się serki śmietankowe 
Łaciate do smarowania oraz serki homogenizowa-
ne ROLMLECZ. Niezmiennie popularne jest nasze 
mleko Łaciate, którego rozpoznawalność wśród 
konsumentów sięga aż 96%. 

- 2016 r. to także rozpoczęcie kilku 
ważnych przedsięwzięć w naszej 
spółdzielni. 

Rozwijamy się. Bez kolejnych inwestycji, konsolida-
cji, zmian, nie ma postępu. Jednym z ważniejszych 
wydarzeń 2016 r. w Mlekpolu było połączenie 
ze spółdzielnią mleczarską Sudowia z Suwałk. Do-
kończyliśmy także rozbudowę i modernizację par-
ku technologicznego w Zakładzie Produkcji Mle-
czarskiej w Kolnie. Krokiem milowym w rozwoju 
naszej Spółdzielni jest rozpoczęcie budowy Zakładu 
Produkcji Sproszkowanych Wyrobów Mleczarskich 
SM MLEKPOL w Mrągowie. Produkowane będą tu, 
m.in. białka serwatkowe o dużej czystości i produk-
ty z linii baby food. Planowana wydajność zakładu 

- Panie Prezesie, w zeszłym 
roku o tej porze mówiliśmy 
w Echu o rekordowym skupie 
w naszej spółdzielni czyli 
1,5 miliarda litrów skupionego 
mleka w ciągi 12 miesięcy 
2015 roku. Rok później znów 
podnosimy poprzeczkę. 

To prawda. W 2016 r. skupiliśmy i przero-
biliśmy ponad 1 650 000 000 litrów mleka 
wyłącznie z własnej bazy skupowej, po-
twierdzając po raz kolejny pozycję lidera polskiego 
mleczarstwa. Tak imponujący wynik uzyskaliśmy 
dzięki wielkiemu wysiłkowi wszystkich członków spół-
dzielni – producentów mleka i pracowników. Nie bez 
znaczenia jest także coraz bardziej nowoczesna tech-
nologia stosowana w naszych zakładach. Korzystając 
z okazji przekazuję na łamach naszego magazynu 
wyrazy podziękowania dla naszej mlekpolowskiej, 
dużej rodziny mleczarskiej. Dzięki Waszej pracy i za-
angażowaniu po raz kolejny osiągnęliśmy sukces.

- wszystko wskazuje na to,  
że po trudnych latach 2014-16 
mleczarstwo wychodzi z kryzysu. 
Jaki był dla naszej spółdzielni 
2016 r.?

Rynek mleka w ciągu ostatnich 12 miesięcy był bar-
dzo chwiejny, zmienny. Do lipca 2016 r. ceny pro-
duktów mleczarskich mocno obniżyły się, co miało 
wpływ na znaczący spadek cen w skupie mleka. Od 
sierpnia powoli koniunktura poprawiała się. Mam na-
dzieję, że tendencja ta utrzyma się jak najdłużej. Nie-
stabilna sytuacja nie ułatwiała pracy ani producen-
tom mleka ani przetwórcom wyrobów mleczarskich. 
SM MLEKPOL szczęśliwie, poradziła sobie. Nasze 
wyroby wciąż świetnie się sprzedają się zarówno 

Bez rozwoju nie ma postępu

Rozmowa z Edmundem Borawskim, Prezesem Zarządu SM MLEKPOL w Grajewie.

wYwIAD
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to 3 mln l. mleka i serwatki na dobę. Spółdzielnia 
Mleczarska MLEKPOL permanentnie inwestuje 
w rozwój, tak też będzie w roku 2017, gdyż potencjał 
produkcyjny naszych gospodarstw jest bardzo duży.

- Panie Prezesie, czy możemy 
zaryzykować twierdzenie, że 
2017 r. będzie rokiem uspokojenia 
w mleczarstwie i początkiem 
długotrwałej hossy?

Trudno jednoznacznie przewidzieć co stanie się 
w roku 2017. Oczywiście specjaliści branży, w tym 
producenci mleka, kalkulują możliwości – szacują 
możliwe zyski i straty, ale pamiętajmy, że rzeczy-
wistość gospodarcza najczęściej zaskakuje i trzeba 
liczyć się z różnymi scenariuszami. W gospodarce 
rynkowej nie ma nic trwałego. Obecna produkcja 
mleka w Unii Europejskiej zmniejszyła się. Przyczyną 
tego stanu rzeczy mogą być mechanizmy wprowa-
dzone przez Unię premiujące ograniczenie produkcji 
mleka, ale też fakt, że weszliśmy w jesienno-zimowy 
okres produkcji mleka, któremu zawsze towarzyszą 
spadki. Na rynku krajowym i światowym widać ro-
snące zainteresowanie generycznymi produktami 
mleczarskimi. Ceny tłuszczu mlecznego wciąż są 
wysokie. Wyższe są także ceny mleka w proszku oraz 
serwatki w proszku. Z poważnego kryzysu weszliśmy 
w okres hossy, ale czy na długo? Musimy dostosowy-
wać się do rynku. Pewien rodzaj uspokojenia mógłby 
być możliwy w przypadku większego zaangażowa-
nia państwa w pomoc rolnikom, w tym producentom 
mleka. Jeśli nawet pojawią się nadwyżki surowca 
warto aby działały zakłady buforowe, które potra-
fiłyby zdejmować ten ciężar z rynku.

- Coraz częściej mówi się 
o konieczności konsolidacji 
przetwórców mleka. Czy to dobre 
rozwiązanie dla mleczarzy?

Konsolidacja dałaby największe korzyści producen-
tom mleka, współwłaścicielom spółdzielni. Polskie 
mleczarstwo jest rozproszone. Dotyczy to i produkcji 
i przetwórstwa mleka. Rzeczywiście analitycy rynku 
już głośno mówią o konieczności konsolidacji spół-
dzielni mleczarskich. Uważam ten pomysł za zasad-

ny. Podmiotów przerabiających mleko w naszym 
kraju jest około 200. 
W większości produkujemy podobne kategorie 
wyrobów. Jeśli chcemy rozwijać polski rynek mleka 
i jego przetwórstwo powinniśmy wzorem np. Nie-
miec i innych rozwiniętych krajów – dążyć do kon-
solidacji tworząc mleczne konsorcja o silnej pozycji 
rynkowej zdolnej do sprostania konkurencji między-
narodowej. Oczywiście, przy realizacji tak istotnych 
przemian, konieczna jest rezygnacja z indywidual-
nych ambicji poszczególnych podmiotów. Jestem 
jednak przekonany, że ta inicjatywa dobrze przy-
służyłaby się polskiej spółdzielczości mleczarskiej 
i polskiemu mleczarstwu.

- Panie Prezesie, rok 2017 dla naszej 
spółdzielni, to nie tylko kolejne 
wyzwania, inwestycje, modernizacje 
ale także rocznice. Będziemy 
obchodzić 20-lecie istnienia Maślanki 
Mrągowskiej i 35-lecie istnienia 
Mlekpolu. To okazja do wspomnień.

Czas płynie nadspodziewanie szybko. To już 35 lat 
jak z upoważnienia członków spółdzielni i Samorzą-
du zarządzam Spółdzielnią Mleczarską Mlekpol 
w Grajewie. Przeszliśmy daleką drogę. Zaczynaliśmy 
jako Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Grajewie 
w 1982 r. Skupialiśmy 8 tys. dostawców, a roczny 
skup mleka sięgał blisko 30 milionów litrów rocz-
nie. Teraz zrzeszamy prawie 11 tysięcy producentów 
i powoli, ale konsekwentnie zbliżamy się do 2 miliar-
dów litrów skupionego mleka rocznie. Nasze wyroby 
powstają w 12 nowoczesnych zakładach. Wartość 
sprzedaży jaką w tej chwili osiągamy to ok. 1 mld. 
Euro. Nasze produkty znane są na całym świecie. 
W kraju zdobywają kilkanaście nagród i wyróżnień 
każdego roku, zarówno od branży spożywczej jak 
i konsumentów. Udowodniliśmy w czasie przemian 
gospodarczo-ustrojowych, że struktura spółdzielcza 
jest doskonała i dobrze wpisuje się w rynek. Bez ludzi 
skupionych wokół naszej spółdzielni, sam nic bym 
nie zrobił. Mlekpol to wspólne dzieło producen-
tów mleka, pracowników spółdzielni, kadry nauko-
wej współpracującej z nami, no i konsumentów, któ-
rzy obdarzają nas swoją lojalnością. Oby tak dalej! 

Redakcja
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W ostatnich latach trend prozdrowotny w żywie-
niu człowieka przybiera na sile. W mediach uka-
zuje się coraz więcej reklam propagujących zdro-
wy styl życia, a konsumenci zwracają uwagę już 
nie tylko na sposób produkowania wyrobów spo-
żywczych, ale także oczekują, by przetwory, któ-
re spożywają pochodziły od zwierząt żywionych 
zdrowymi paszami. Takie zmiany można zaobser-
wować także w sektorze mleczarskim, w którym 
wzrósł popyt na produkty NON GMO, a także 
zmieniły oczekiwania wobec dostawców. 

Czym są pasze NON GMO? 
Pasze tego typu nie zawierają markerów modyfikacji gene-
tycznych w ilości powyżej 0.9% na 1kg produktu. Najpro-
ściej sobie to wyobrazić w następujący sposób – w całym 
samochodzie ciężarowym poekstrakcyjnej śruty sojowej 
nie może znaleźć się więcej, niż jedna taczka śruty sojowej 
modyfikowanej genetycznie. Warto także zaznaczyć, że wy-
sokiej jakości pasze NON GMO zawierają również w swo-
im składzie niemodyfikowane genetycznie poekstrakcyjną 
śrutę sojową i rzepakową oraz śrutę kukurydzianą. Każda 
firma, która jest w stanie spełnić te oczekiwania jest wia-
rygodnym partnerem dla Hodowcy, który dzięki temu nie 
ponosi ryzyka skreślenia z listy dostawców mleka. 

Czy wszystkie produkty dla zwierząt NON GMO 
są sobie równe?
Firma Cargill Poland jest pierwszą firmą w kraju, która 
produkuje od 2012 roku mieszanki paszowe w rygorze 
NON GMO. Jako jedyna posiada możliwości gwarantują-
ce produkcję pasz NON GMO udokumentowaną certy-
fikatami ISO 9001, HACCP oraz FAMI QS. 
„Nasz rygorystyczny proces zarządzania jakością: od zakupu 
surowców, poprzez transport, produkcję, po analizę i certyfi-
kację NON GMO wyrobów gotowych, daje gwarancję bezpie-
czeństwa stosowania produktów. Cargill oferuje rozwiązania 
technologiczne, które zawierają poekstrakcyjną śrutę sojową 
i rzepakową, jak również wysokiej jakości śruty kukurydziane. 
Wykorzystanie tych surowców bez badań oraz nie znając ich 
źródła pochodzenia byłoby ogromnym błędem. Cargill dba 
o to, by każda partia surowca, która trafia do produkcji była 
wcześniej zbadana przez zewnętrzne, specjalistyczne labora-
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Pasze NON GMO  
– nowy trend na rynku

toria. Dopiero po potwierdzeniu czystości surowców, trafiają 
one do produkcji pasz.” – mówi Grzegorz Grądzki, Dy-
rektor Handlowy ds. Bydła Cargill. 

Czy to gwarantuje bezpieczeństwo oraz jakość 
produktu? 
W zmechanizowanych zakładach produkcyjnych wystę-
puje wiele możliwych dróg zanieczyszczenia pasz. Liczba 
podajników oraz magazynów na liniach produkcyjnych nie 
daje 100% bezpieczeństwa produkcji pasz NON GMO. 
Aby wyjść naprzeciw potrzebom Hodowców, Cargill, 
jako pierwszy w Polsce oddelegował jeden z 19 zakładów 
do produkcji pasz wyłącznie w standardzie NON GMO. 
Co więcej, aby całkowicie zminimalizować ryzyko konta-
minacji zadbano również o odpowiedni transport pasz. 
Flota firmy Cargill wykorzystuje samochody ciężarowe 
w standardzie GMP+, które dają gwarancję potwierdzo-
nych dostaw pasz NON GMO. Wymienione pojazdy wy-
korzystywane są wyłącznie na potrzeby NON GMO.

Specjalistyczna oferta produktowa to kolejny atut 
firmy Cargill.
„Nasze produkty dopasowane są do każdego modelu żywie-
nia oraz zapewniają kompleksowe pokrycie zapotrzebowania 
wszystkich grup hodowanych zwierząt. Do ich stworzenia wy-
korzystaliśmy w pełni możliwości technologiczne i surowcowe, 
z wykorzystaniem niezbędnej do optymalnego bilansu ami-
nokwasów śruty z soi niemodyfikowanej genetycznie, surow-
ców „by pass” i wysokoefektywnych dodatków funkcjonalnych. 
Mamy świadomość, że wysoka produkcja mleka bez wyko-
rzystania wysokobiałkowych pasz jest niemożliwa. Wiemy też, 
jak je bilansować w dawkach.” – mówi Piotr Szybiński, 
Menedżer ds. Aplikacji Technologii Cargill.

Cargill dodatkowo zapewnia profesjonalne doradztwo 
w zakresie funkcjonowania gospodarstwa w standardzie 
NON GMO, bilansowania dawek oraz pełnej kalkulacji 
kosztów produkcji. Nieodpłatnie przebada pasze objęto-
ściowe oraz dostarczy każdą potrzebną ilość produktów. 

Biuro Obsługi Klienta Cargill  
tel. +48 25 640 23 50, e-mail: bok2@cargill.com
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zebrania Rejonowe 
członków Spółdzielni 
Mleczarskiej MLEKPOL 
w Grajewie

Szanowni Członkowie!
Zebrania Rejonowe członków Spółdzielni Mleczar-
skiej MLEKPOL w Grajewie odbyły się, zgodnie ze 
Statutem, w dniach 17-25 stycznia 2017 roku. W 52 
zebraniach prowadzonych przez Zarząd i Dyrekto-
rów spółdzielni uczestniczyło ponad 2000 produ-
centów mleka dostarczających mleko do naszej 
Spółdzielni. Rada Nadzorcza wyraziła dezaprobatę 
w związku z bardzo niską frekwencją w tych zebra-
niach. W sześciu rejonach odbyły się wybory uzupeł-
niające delegatów na Zebranie Przedstawicieli. Po 
raz pierwszy w Zebraniach Rejonowych SM MLEK-
POL uczestniczyli członkowie z terenu włączonej 
w struktury Mlekpolu w 2016 roku „Sudowii” 
w Suwałkach, którzy w wyborach uzupełniających 
wybrali dwóch delegatów na Zebranie Przedstawi-
cieli. W pierwszej części zebrań prezentowany był 
film obrazujący rozwój poszczególnych zakładów 
produkcyjnych i gospodarstw członków Spółdzielni. 
Druga część przedstawiała sprawozdanie z działal-
ności Zarządu i Rady Nadzorczej spółdzielni za 2016 
rok i zamierzenia na rok następny. Zebrania były 
również znakomitą okazją do dyskusji podsumowu-
jącej rekordowy pod względem skupu i niełatwy pod 

względem cenowym. Szczególne miejsce w dyskusji 
zajęły sprawy dotyczące aktualnej sytuacji na rynku 
mleka i przewidywanych perspektyw rozwoju pro-
dukcji mleka w gospodarstwach. W związku z prze-
kraczającym w 2016 roku 5% wzrostem skupu mleka 
członkowie spółdzielni wykazali duże zaintereso-
wanie zagospodarowaniem surowca, a w szczegól-
ności zwiększeniem mocy produkcyjnych poszcze-
gólnych zakładów przetwórczych i postępem prac 
przy największej inwestycji spółdzielni, budowie 
w Mrągowie najnowocześniejszego w Europie za-
kładu proszkowania mleka i serwatki o przerobie 
dziennym 3 miliony litrów. Według władz spółdziel-
ni ta inwestycja pozwoli zagospodarować rosnące 
ilości skupowanego surowca i pozwoli na uzyskanie 
najwyższej jakości wyrobów. Rynek zbytu produk-
tów mleczarskich jest trudny i rosną wymagania 
klientów dotyczące produkcji bezpiecznej żywno-
ści i nie stosowania w żywieniu krów paszy z roślin 
genetycznie modyfikowanych. Władze spółdzielni 
zaproponowały wprowadzenie programu produk-
cji mleka w gospodarstwach przy użyciu pasz nie 
zawierających w swym składzie roślin genetycznie 
modyfikowanych. Obecni na zebraniach członkowie 
spółdzielni udzielili poparcia tej inicjatywie, mając 
na uwadze zwiększenie konkurencyjności Naszych 
produktów i utrzymanie pozycji lidera rynku mleka 
w naszym kraju. Zebrania Rejonowe po raz kolejny 
pokazały duże zaangażowanie oraz zrozumienie 
problemów rynku mleka i polskiego mleczarstwa 
przez członków Naszej spółdzielni. 

Kazimierz Czernewski

REKLAMA
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AGRO AKTuALNOŚCI

uchwała Rady Nadzorczej Spółdzielni Mleczarskiej 
MLEKPOL w Gajewie  

Nr 1/01/2017 z dnia 26.01.2017

Mając na uwadze produkcję innowacyjnych i bezpiecznych produktów, oczekiwania konsumentów 
dotyczące niestosowania w łańcuchu produkcji żywności organizmów genetycznie modyfikowanych 
oraz utrzymanie pozycji na rynku Rada Nadzorcza wprowadza program produkcji mleka pochodzącego 
od krów żywionych paszami wolnymi od modyfikacji genetycznych.

Ogólne zasady funkcjonowania programu:

1. Program dotyczy wszystkich producentów sprzedających mleko do SM MLEKPOL.
2. Program dotyczy stosowania w żywieniu zwierząt w gospodarstwach pasz wolnych od GMO.
3. Nie przystąpienie do programu jest jednoznaczne z zaprzestaniem odbioru mleka z gospodarstwa 
4. Spółdzielnia stworzy referencyjną listę producentów i pasz wolnych od GMO oraz zapewni ich kon-

trolę.
5. Referencyjna lista pasz zawierać będzie pasze mające w składzie: soję, kukurydzę, rzepak, burak 

cukrowy lub ich pochodne, w których spotykane są modyfikacje genetyczne.
6. Dostawcy mleka są zobowiązani do stosowaniu w żywieniu bydła pasz z zakupu znajdujących się na 

liście referencyjnej.
7. Dozwolone jest stosowanie w żywieniu zwierząt pasz produkowanych we własnym gospodarstwie 

z własnego materiału siewnego lub zakupionego w Polsce dopuszczone przez GIORiN, ponieważ są 
wolne od modyfikacji genetycznych.

8. Dozwolone jest stosowanie w żywieniu roślin lub ich pochodnych, w których nie występują modyfi-
kacje genetyczne tj. pszenżyto, pszenica, owies, jęczmień, groch, łubin, peluszka, seradela, trawy, 
koniczyny, lucerny, słonecznik, len, oraz minerały (kreda, sól, kwaśny węglan sodu). 

9. Służby Spółdzielni stworzą szczegółowe procedury funkcjonowania programu i zapewnią prze-
szkolenie wszystkich producentów sprzedających mleko do SM MLEKPOL w zakresie dotyczącym 
stosowania pasz NON-GMO oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji.

10. Spółdzielnia zapewni kontrolę gospodarstw i wykonanie badań w zakresie zawartości składników 
genetycznie modyfikowanych w paszach.

11. Stwierdzenie stosowania w gospodarstwie pasz z zakupu nieznajdujących się na liście referencyjnej 
lub nieprowadzenie wymaganej dokumentacji, powoduje wstrzymanie skupu mleka na okres 3 mie-
sięcy (okres naprawczy).

12. W przypadku stwierdzenia podczas badań organizmów genetycznie modyfikowanych w paszach 
z zakupu znajdujących się na liście referencyjnej znajdują zastosowanie konsekwencje wynikające 
z Umowy z producentem pasz.

13. Program rozpocznie funkcjonowanie po trzymiesięcznym okresie dostosowawczym od dnia 
01.07.2017 r. 

14. Odpowiedzialnym za wdrożenie uchwały Rady jest Zarząd SM Mlekpol w Grajewie.
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zbiorniki na paliwo 
dla Członków SM Mlekpol

Już teraz wyposaż swoje gospodarstwo 
w dwupłaszczowy, produkowany w Pol-
sce profesjonalny zbiornik do przecho-
wywania paliwa.

Dzięki nowemu zbiornikowi:
- usprawnisz zaopatrzenie gospodarstwa w olej na-

pędowy – jedna, większa dostawa to oszczędność 
czasu i ograniczenie ryzyka, że w ważnym momen-
cie konieczność zakupu paliwa oderwie Cię od prac 
polowych;

- łatwo i wygodnie zatankujesz pojazdy i urządze-
nia, korzystając z szybkiej pompy, długiego, węża 
i automatycznego pistoletu; 

- dostosujesz swoje gospodarstwo do obowiązują-
cych przepisów w zakresie przechowywania paliw;

- nie odczujesz wydatku związanego z zakupem, 
bo zapłata za zbiornik rozłożona jest aż na 48 rat 
(w potrąceniu z wypłaty za mleko)! Oferujemy 
zbiorniki na olej napędowy o pojemności 2500 L 
i 5000 L z aparaturą wydawczą.

Specyfikacja zbiornika:
- duża, wygodna, zamykana szafa;
- pompa 230V, wydajność do 65 L/min; 
- licznik mechaniczny;
- wąż wzmocniony o długości 8 m;
- pistolet automatyczny ze złączką obrotową; 
- filtr absorbujący wodę oraz zanieczyszczenia z głowicą; 
- wąż ssący z zaworem zwrotnym i filtrem koszowym.

3 lata gwarancji na aparaturę!
Raty już od 149 zł brutto/miesięcznie!
Szczegóły i zamówienia pod nr telefonu:
86 273 04 91 lub 607 610 548

REGIONY 

wyjątkowa oferta tylko 
dla posiadaczy karty 
SM MLEKPOL

zrób zakupy w jednym ze sklepów Ma-
zurski Smak – zbierz kolekcję kubków 
Łaciatych dla całej rodziny!

Już od 2 stycznia 2017 warto robić tylko duże zakupy 
w jednym ze sklepów „Mazurski Smak”. Jeśli jesteś 
posiadaczem karty SM MLEKPOL wykorzystaj to! 
Do 31 marca 2017 masz niepowtarzalną okazję ze-
brać kolekcję wyjątkowych Łaciatych kubków dla 
całej rodziny. Pamiętaj, nigdzie ich nie kupisz! Tylko 
dzięki karcie SM MLEKPOL możesz zostać posiada-

czem tej niezwykłej porcelany. Jeśli w ciągu miesiąca 
zrobisz zakupy za minimum 300 zł, otrzymasz jeden 
Łaciaty kubek. Pamiętaj, że jeden to dopiero po-
czątek rodzinnej zastawy. Wystarczy zrobić zakupy 
za minimum 500 zł, żeby dostać dwa Łaciate kubki. 
Rób duże zakupy – to się opłaca! Promocja ważna 
do wyczerpania zapasów. 

O szczegóły pytaj w sklepach Mazurski Smak.
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Ser dojrzewający jest produktem uzyskanym na drodze 
koagulacji enzymatycznej mleka, przy udziale dobra-
nych czystych kultur bakterii serowarskich, poddanym 
soleniu zazwyczaj w solance. Na etapie dojrzewania 
wprowadzane bakterie uwalniają różnego rodzaju en-
zymy rozkładające białka i tłuszcze mleka, co nadaje 
serom pożądane cechy smakowo-zapachowe.

Sam proces koagulacji (krzepnięcia) pod wpływem 
enzymu polega na odcięciu fragmentu kappa-ka-
zeiny (jednej z frakcji białek mleka), co prowadzi 
do wytworzenia się charakterystycznego przypo-
minającą galaretkę skrzepu mleka. Dalsze zabiegi, 
m.in. krojenie, dogrzewanie gęstwy, odczerpywanie 
serwatki, są dobrane do rodzaju sera i w znacznym 
stopniu wpływają na jego końcowe cechy. W przy-
padku serów szwajcarskich bakterie propionowe 
uwalniają CO2 tworzący „oczka” oraz nadają tym 
serom słodkawo-orzechowy smak. 

Sery dojrzewające obok wartościowego tłuszczu 
mlekowego i soli mineralnych zawierają znaczne 
ilości białka – ponad 25%. Większość z nich stano-

Sery dojrzewające:  
jeden produkt  
- tysiąc smaków
dr inż. Adam Ambroziak

wią kazeiny zawierające wszystkie niezbędne ami-
nokwasy egzogenne. Rozkład kazein zachodzący 
podczas procesu dojrzewania serów lub na etapie 
trawienia w przewodzie pokarmowym prowadzi 
do powstania małych fragmentów białek zwanych 
peptydami. Badania kliniczne wskazują, że peptydy 
kazein mają szereg właściwości prozdrowotnych:
- przeciwdziałają nadciśnieniu – zaliczamy tu pep-

tydy działające jako inhibitory – ACE,
- wspomagają transport minerałów – głównie ze 

względu na uwalniany „fosfopeptyd” wiążący wapń 
(wzmacnia to kościec oraz przeciwdziała próchnicy 
zębów) oraz inne minerały jak magnez i żelazo,

- usprawniają działanie układu odpornościowego – 
poprzez zwiększanie ilości tworzonych przeciwciał 
oraz limfocytów,

- mają aktywność przeciwbakteryjną – ograniczają 
rozwój niebezpiecznych bakterii (m.in. gronkowca 
złocistego oraz bakterii grupy coli),

- działają przeciwzakrzepowo – dzięki zdolności do 
wiązania ludzkiego fibrynogenu we krwi, przeciw-
działają agregacji płytek krwi.

Cechy smakowo-zapachowe serów dojrzewających 
są wynikiem wielu czynników. Należy pamiętać, że 
obok bogactwa smaku zawierają one również wiele 
składników wspomagających Nasze zdrowie.

NA zDROwIE! PROzDROwOTNE wŁAŚCIwOŚCI PRODuKTów
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Takich i innych emocji dostarczył parę razy prze-
chodniom, kiedy wczesnych zimowym rankiem po-
czuł ochotę na kąpiel w przeręblu, „gość z siekierą”, 
czyli Dariusz Nowocień, logistyk z ZPM Mrągowo. 
Pokochał Mazury od pierwszego wejrzenia. Przepro-
wadził się tu z Radomia jeszcze w trakcie studiów. 
Sport i aktywność były mu bliskie od zawsze, jednak 
pomysł na kąpiele w lodowatej wodzie pojawił się 
kilkanaście lat później. 
Wczesną jesienią 15 lat temu obejrzałem wywiad z 82-let-
nim mężczyzną, który opowiadał o tym, że niezależnie 
od pogody i pory roku biega kilka kilometrów dziennie 
i kąpie się w jeziorze. Zaimponował mi i zainspirował. 
Pomyślałem: dlaczego ja, czterdziestoparoletni facet, 
zdrowy i w miarę sprawny, nie mogę robić tego samego? 
To był impuls. – opowiada o początkach swojej pasji.
Treningi zaczął natychmiast. Od tej pory, dzień 
zaczynał parokilometrowym biegiem nad jezioro, 
kąpielą w nim i powrotem – oczywiście biegiem. 
W domu – zimny prysznic. 

Czy ktoś widział morsa 
w butach?

Mazury, 5 rano, zima. Drogą nad 
jezioro przemyka gość z siekierą 
pod pachą. Nieliczni mijający go 
ludzie zerkają z zaciekawieniem 
i niepewnością. zakopane, zima, 
górski strumień. Na dnie płytkiego 
akwenu leży mężczyzna w średnim 
wieku. Przejeżdżający samochód 
zatrzymuje się, a kierowca biegnie 
wykrzykując w stronę „topielca” 
- Gdy ten podnosi się o własnych 
siłach, góral oddycha z ulgą „A jo 
myśloł, że tu jakiś zaciukany we 
wodzie lezy”. 

PASJE
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PASJE

Do morsowania trzeba się umiejęt-
nie przygotować: stopniowo i syste-
matycznie przyzwyczajać organizm 
do coraz niższych temperatur. Drugi 
warunek to rozgrzewka przed kąpie-
lą na tyle intensywna, aby pobudzić 
układ krwionośny do intensywniejszej 
pracy, ale nie powodując zbytniego 
rozgrzania organizmu. No i podsta-
wowym warunkiem jest dobre zdro-
wie ogólne, a w szczególności serce i układ krążenia. 
Częstotliwość kąpieli w okresie bardzo niskich tempe-
ratur trzeba ograniczyć do 3-4 w tygodniu. – tłumaczy 
Dariusz Nowocień.

Początki pasji były samotne. 

Ciężko było znaleźć kompana. Po pewnym czasie do-
wiedziałem się, że w podmrągowskiej miejscowości 
Śniadowo są trzy osoby też zażywające kąpieli zimą. 
Co niedziela, a czasami i w środku tygodnia spotyka-
liśmy się nad jeziorem Juksty. Prowadziliśmy kronikę 
opisującą każdą naszą kąpiel. Spotkania kończyliśmy 
gorącą herbatą z miętą i dyskusjami przy kominku. Rok 
później okazało się, że jest także parę osób w Mrągo-
wie i jego okolicach, które zimą nie rezygnują z kąpieli 
w jeziorze. I tak powolutku stworzyliśmy 5-7 osobową 
grupkę. Powstał nieformalny klub morsów. Zarejestro-
waliśmy go jako Mrągowski Klub Morsa. Swoją działal-
nością zainteresowaliśmy miejskie władze, stworzyli-
śmy stronę internetową i zyskaliśmy sporą popularność 
wśród mieszkańców Mrągowa. Nawiązaliśmy również 
współpracę z podobnymi klubami w pobliskich mia-
stach: Kętrzynie, Biskupcu, Reszlu. Uczestniczyliśmy 
też w wielu zlotach morsów, zarówno międzynarodo-
wych, jak i lokalnych. – opowiada pan Darek.
Patronat nad klubem morsów objął Urząd Miasta 
Mrągowo, wspierając grupę również finansowo. Nie 
brakowało także prywatnych dotacji. Dzięki temu 
Mrągowski Klub Morsa wziął udział w Międzynaro-
dowym Zlocie Morsów w Mielnie w 2009 r.
To jedno z najmilszych wspomnień. Do wody weszło 
jednocześnie ponad tysiąc osób. Była to na tyle zna-
cząca impreza, że stacje TV prowadziły z niej relację na 
żywo. My również udzieliliśmy wywiadu. Starliśmy się 
na każdym kroku propagować zimowe kąpiele i nasze 
miasto. – opowiada. 

Bez zimowych kąpieli 
nie wyobraża sobie życia.

Każda z nich jest dla mnie jak bomba ener-
getyczna. Cały dzień jestem pełen wigoru, 
siły i optymizmu. Zaczynałem „morsować” 
z ciekawości, potem stało się to moją pasją. 
Dzisiaj mogę powiedzieć, że to mój nałóg. 
Niektórzy koledzy biją rekordy w długości 
pobytu w wodzie. To też forma satysfakcji 

pod warunkiem odpowiedniego treningu. Interesowa-
łem się i zgłębiałem temat reakcji organizmu na zimno. 
Konsultowałem z lekarzami i rehabilitantami. Ludzki 
organizmu jest w stanie wytrzymać wiele, pod wa-
runkiem stopniowania treningu. Polecam wszystkim 
tę drogę kształtowania ciała, umysłu i charakteru, ale 
zgodnie z zasadami i zdrowym rozsądkiem. – zachęca 
Dariusz Nowocień, który zimowe kąpiele najchętniej 
łączy z innymi sportowymi aktywnościami.
Zdarza mi się wybrać z łyżwami na jezioro i w ramach 
rozgrzewki pojeździć po nim, wskoczyć do przerębli 
i znowu łyżwy na nogi. Podobnie z nartami. Stok 
w Mrągowie kończy się w jeziorze, więc po kilku zjaz-
dach krótka kąpiel i powrót na stok. Podobnie z nurko-
waniem, moją kolejną pasją. Nurkowanie podlodowe 
jest bardzo ekscytujące. – wylicza.
W ostatnim czasie zaobserwował modę na mor-
sowanie, jednak nie do końca takie, które on ceni 
i propaguje.
Zimowe kąpiele stały się bardzo popularne. Jednak 
niestety mam wrażenie, że dla wielu ludzi ważniej-
szym jest zamieszczenie zdjęcia czy filmiku w sieci 
od samej kąpieli. Często też osoby te ignorują zasady 
związane z przygotowaniem organizmu do kąpieli 
zastępując je rożnymi środkami ochrony typu buty, 
rękawiczki, spodenki neoprenowe, skarpety. Czy ktoś 
widział morsa w butach, czy rękawiczkach? – pyta 
retorycznie.
Zawodowo Dariusz Nowocień zajmuje się transpor-
tem i logistyką w zakładzie Produkcji Mleczarskiej 
SM MLEKPOL, w Mrągowie.

Czuję się szczęściarzem, bo dane mi jest pracować 
praktycznie przez całą swoją karierę zawodową w jed-
nej branży i firmie. Mleczarstwo jest bardzo wymaga-
jące, ale dzięki temu jest większa satysfakcja z reali-
zacji powierzonych zadań.
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Deska z ulubionymi gatunkami sera oraz dodatkami podkreślającymi ich smak 
będzie wyśmienitym daniem na każdą imprezę.

My proponujemy skomponowanie deski serów z tych produkowanych przez SM MLEKPOL. Nie powinno na niej za-

braknąć długodojrzewającego Jantara. Polecamy także sery typu holenderskiego: Senator Gouda, Gouda z pieprzem, 

Gouda z przyprawami. Znakomitym uzupełnieniem gamy serów będą te typu szwajcarskiego jak: ser Senator Emen-

taler czy Królewski z Kolna. Smaku dopełnią sery wędzone: Gouda Wędzona i Rolada Ustrzycka.

Sery najlepiej podać na dużej drewnianej desce o wybranym kształcie. Może być to również kamienna płyta lub pła-

ski talerz. Warto podać także specjalny nożyk do serów i wykałaczki.

Sery należy wyjąć z lodówki na ok. godzinę przed po-

daniem, by stopniowo dochodziły do temperatury po-

kojowej. Nabiorą wyrazistego smaku i odpowiedniej 

konsystencji.

Sery kroimy w małe trójkątne porcje jak np. tort. Sery 

w plastrach zwijamy w rulony. Układamy według własnej 

inwencji, uzupełniając dodatkami np.: winogronami, orze-

chami włoskimi, plastrami jabłek, ćwiartkami gruszek. 

Sery dojrzewające znakomicie komponują się z winem.

Degustację zaczynamy od serów o najłagodniejszym 

smaku, a kończymy na najostrzejszych.

Przygotowanie:

Przygotowujemy zaczyn ciasta do pizzy: do drożdży 

dodajemy 3 łyżki wody, cukier i 3 łyżki mąki. Mieszamy, 

odstawiamy na 15 minut.

Do miski wsypujemy resztę mąki. Dodajemy sól, zioła, 

wodę i olej oraz gotowy zaczyn. Wyrabiamy gładkie cia-

sto. W przykrytej czystą ściereczką misce odstawiamy 

ciasto na godzinę w ciepłe miejsce. 

Z podanej porcji powinny wyjść dwie średnie pizze.

Składniki:
– 400 g mąki

– 40 g drożdży

– 1/4 szklanki wody + 3 łyżki do zaczynu

– 7 łyżek oleju/oliwy

– pół łyżeczki soli

– łyżeczka cukru

– zioła: bazylia, oregano

– przecier lub koncentrat pomidorowy, do posmarowania ciasta

– dowolne dodatki: np. salami, szynka, papryka, pieczarki 

i najważniejszy składnik ser dojrzewający MLEKPOL

Proponujemy ser Jantar lub Gouda.

KuChNIA MLEKPOLu

Deska serów

Pizza z serem MLEKPOL to jest to!

Wyrośnięte ciasto formujemy na kształt pizzy, układa-

my na blasze. Ciasto smarujemy doprawionym szczyptą 

soli, cukru i ziół – przecierem pomidorowym. Układa-

my wybrane przez nas dodatki. Na wierzchu układamy 

wiórki lub plastry sera MLEKPOL – Jantar lub Gouda. 

Pizzę wstawiamy do nagrzanego do 180-200 stopni pie-

karnika – pieczemy ok. 15-20 min.

Smacznego.
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