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Szanowni Państwo,

rok 2019 był kolejnym okresem, gdy MLEKOVITA osiągnęła 
rekordowy wynik. Po raz pierwszy w ponad 90-letniej historii 
firmy przychody Grupy przekroczyły 5 mld zł. Tym samym 
MLEKOVITA umocniła się na pozycji lidera.

Rekordowe przychody osiągnęliśmy przede wszystkim dzięki 
codziennej pracy 5000 wykwalifikowanych pracowników przy 
ponad 180 liniach produkcyjnych w 20 zakładach produkcyjnych. 
Jest w nich przetwarzanych nawet 8 milinów litrów najlepszego 
mleka dostarczanego przez 15 000 polskich rolników. To dzięki 
ich codziennym wysiłkom ponad 1000 wytwarzanych w naszych 
zakładach produktów mlecznych znanych jest nie tylko w Polsce, 
ale i 167 krajach świata.

MLEKOVITA nieustannie ewoluuje i stawia sobie najwyższe, 
ambitne cele. W latach 2017–2019 r. zainwestowaliśmy ok. 325 
milionów złotych w rozwój bazy technicznej, technologicznej 
i produktowej, a w całej minionej dekadzie – już blisko miliard 
złotych. Takie inwestycje są konieczne, by utrzymać i jeszcze 
wzmocnić pozycję naszej marki. By ciągle być na szczycie.

Coraz bardziej świadomi konsumenci oczekują nie tylko nowych 
produktów czy smaków, ale również tego, aby miały one tzw. 
„czystą etykietę”, czyli prosty, krótki skład. Ważne jest również 
wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom osób ze specjalnymi 
potrzebami żywieniowymi, czyli tworzenie produktów np. 
wzmacniających odporność, zawierających unikalne szczepy 
bakterii, o wysokiej zawartości białka czy bez laktozy. Wszystkie 
te potrzeby MLEKOVITA dostrzega i na nie odpowiada.

Niezmiernie cieszy nas, że nasze wysiłki dostrzegają nie 
tylko konsumenci, ale i eksperci, zarówno branżowi, jak 
i ogólnogospodarczy. W 2019 roku MLEKOVITA otrzymała 
wiele nagród, zarówno za wysoką jakość produktów, jak i za nasz 
znaczny wkład w polską gospodarkę.

Nie spoczywamy jednak na laurach. W 2020 roku czekają nas nowe 
wyzwania, w tym zmiany klimatyczne, m.in. dające się we znaki 
polskiemu rolnictwu susze, które przyczyniają się do zmniejszenia 
ilości mleka, czy też zmierzenie się ze skutkami gospodarczymi 
epidemii. Sprostanie wyzwaniom będzie naszym celem.

Zapraszam do lektury niniejszego materiału, będącego 
podsumowaniem działalności MLEKOVITY w 2019 roku.

Dariusz Sapiński
Prezes Zarządu Grupy MLEKOVITA
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Polska MLEKOVITA potrafi

Uwaga na COVID-19

Za zbudowanie takiego zakładu 
powinni przyznawać Nobla

Zdobywamy Afrykę!

Nowości

Wizytówka Polski na świecie

DarPRO - napój serwatkowy na 
wzmocnienie organizmu

Mlekovita kończy 2019 rok przychodami na poziomie ponad 5 mld zł. To rekord 
w przeszło 90-letniej historii przedsiębiorstwa, ale także rekord w całej polskiej 
branży mleczarskiej.

Czym jest koronawirus, skąd się wziął, jak z nim walczyć i dlaczego tak istotne 
w dzisiejszej sytuacji jest regularne spożywanie napoju serwatkowego DarPRO.  
O tym wszystkim opowiada jeden z najbardziej znanych na  świecie mikrobiologów, 
Prof. Piotr Heczko z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ze względu na rozprzestrzenianie się choroby wirusowej, MLEKOVITA 
wprowadziła środki ostrożności, aby nasi Pracownicy czuli się bezpiecznie, 
a płynność realizacji zamówień została zachowana. 

Czarny Ląd jest interesującym rynkiem do ekspansji. Żeby tam zaistnieć i stać się 
kluczowym graczem, trzeba  postawić na oryginalne metody reklamy. Stąd drużyna 
gwiazd Mlekovita DUUST RallyTeam.

Już co trzeci produkt Mlekovity jest sprzedawany na rynkach zagranicznych. 
Ekspansja największej grupy mleczarskiej Europy Środkowo-Wschodniej  
rozpoczęła się ponad 20 lat temu. Dziś jej wyroby można kupić niemal  
na wszystkich kontynentach.

MLEKOVITA obecnie ma w swojej ofercie ponad 1000 produktów - od tak 
podstawowych w wielu kuchniach jak mleko, sery czy masło przez śmietanki, produkty 
fermentowane po przekąski, produkty BIO i bez laktozy oraz proszki mleczne.

Marcelina Zawadzka od zawsze wybierała produkty Mlekovity.  
Rozmawiamy z prowadzącą "Pytanie na Śniadanie”.
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Polska MLEKOVITA potrafi

O tym jak potężne są to przychody niech 
świadczy fakt, że roczny budżet Wysokiego 
Mazowieckiego, miasta w którym centralę 
ma Mlekovita, wynosi... 64 mln zł. Czyli 
niemal stokrotnie mniej. Mało tego, nawet 
budżet pół-milionowego Gdańska jest 
mniejszy i oscyluje w granicach 4 mld zł! 

Za roczny przychód Mlekovity można wy-
budować 2 nowe Stadiony Narodowe albo 

wielką elektrociepłownię dla 300-tysięcz-
nego miasta. Można by też od zera wybu-
dować całą infrastrukturę 5G dla całego 
kraju. To także równowartość 1/8 rocznego 
programu „500+”.

Przychód Mlekovity może więc robić wra-
żenie. Tym bardziej, że początki wcale nie 
były łatwe.

– Jeszcze kilka lat temu wynik sprzedażowy 
na poziomie 5 mld zł złotych mógłby się 
okazać zwykłą mrzonką. Dziś to rzeczywi-
stość, na którą złożyło się wiele czynników: 
pasja do tego, co najlepsze, determinacja 
w dążeniu do prymatu na polskim rynku 
spożywczym, jakość, którą tworzą m.in. 
rolnicy, dostarczając Mlekovicie mleko 
najwyższej jakości i technologiczna prze-
waga nad konkurentami – mówi Dariusz 
Sapiński, Prezes Zarządu Grupy Mlekovita.

Od małego zakładu  
do globalnego potentata

Historia Mlekovity sięga 1928 roku. 
Wówczas w Zakładzie Mleczarskim 
w Wysokiem Mazowieckiem pracowało 30 
osób, które trudniły się głównie produkcją 
serów i masła z mleka dostarczanego przez 
lokalnych rolników. Lata 50. niosą za sobą 
rozwinięcie produkcji o śmietanę, twaro-
gi a nawet lody. W 1962 roku następuje 
przełom - firma oddaje do użytku nowe 
hale produkcyjne do tworzenia kolejnych 
produktów. 

Mlekovita kończy 2019 rok przychodami na poziomie ponad 5 mld zł. 
To rekord w przeszło 90-letniej historii przedsiębiorstwa, ale także 
rekord w całej polskiej branży mleczarskiej. Jeszcze żadna firma  
nie osiągnęła takiego wyniku.

◀ Tak wyglądała fabryka Mlekovity 
w Wysokiem Mazowieckiem w 1962 r.
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W Polsce dokonała się transformacja 
ustrojowa. Dla Mlekovity rozpoczyna się 
właśnie droga, która doprowadzi przedsię-
biorstwo do elitarnego grona najszybciej 
rozwijających się firm w Polsce i ekspor-
tujących najwięcej produktów za granicę. 
W 1992 roku prezesem firmy zostaje 
Dariusz Sapiński, który całkowicie zmienia 
jej wizerunek, opracowując nazwę i logo. 
Kilka lat później na taśmy produkcyjne 
przedsiębiorstwa wchodzą ser typu feta, 
później spółdzielnia zaczyna produkcję 
mleka UHT.

Wkrótce przychodzi czas na kroki bizneso-
we, które pozwalają wybudować przewagę 
nad innymi spółdzielniami mleczarskimi 
w kraju. Grupa Mlekovita w 1997 roku 
przejmuje większościowy pakiet akcji 
w spółce w Morągu. Trzy lata później Mle-
kovita rozwija produkcję twarożków sma-
kowych i serów konfekcjonowanych. Wcze-
śniej jednak Mlekovita uzyskuje certyfikat 
ISO 9001. Równocześnie przedsiębiorstwo 
otwiera pierwszy oddział dystrybucyjny 
w Chrzanowie. Od tej pory firma zaczyna 
budować kapitał na fundamentach, na 
których stanie wkrótce potentat mleczarski 
w Europie Środkowo-Wschodniej.

W 2001 roku uruchomiona zostaje pierw-
sza linia do produkcji serów w plastrach. 
Rok później Mlekovita oddaje do użytku 
Fabrykę Masła i Miksów Mlecznych. 

W 2003 roku Podhalańska Spółdzielnia 
Mleczarska w Zakopanej zasila strukturę 
Grupy Mlekovita. Niebawem zostanie 
uruchomiona pierwsza linia do produkcji 
mleka świeżego i mlecznych napojów fer-
mentowanych, a do grupy przyłączają się 
kolejne spółdzielnie mleczarskie w Lubawie 
i Działdowie. Zdecydowany technologicz-
ny rozwój rozpoczyna się w 2008 roku. 
To wtedy otworzono najnowocześniejsze 
w kraju linie produkcyjne do masła, ser-
ków ziarnistych i serów mozarella. 

Najwięksi  
na świecie
6 listopada 2010 roku Mlekovita umacnia 
swoją pozycję na rynku otwierając naj-
większą na świecie fabrykę konfekcjonowa-
nych serów.

– Ta nowoczesna, oddana do użytku 
fabryka jest przykładem na to, że 
Mlekovita ciągle rozwija się i umac-
nia swoją pozycję na rynku. Jest to 
także realizacja długofalowej strategii 
rozwoju. Jestem przekonany, że jest to 
inwestycja potrzebna nie tylko Mle-
kovicie, ale także naszemu miastu 
i całemu regionowi – mówił proroczo 
10 lat temu Dariusz Sapiński, pod-
czas otwarcia zakładu.

Inwestycja warta wówczas 50 mln zł po-
zwoliła rozszerzyć zdolności produkcyjne, 
a tym samym umocniła pozycję Mlekovity 
jako lidera serownictwa na świecie. Nie ma 
bowiem drugiej, tak dużej fabryki konfek-
cjonowania sera w żadnym kraju.

W 2013 roku spółdzielnia świętuje 
85-lecie. Obok rozwijania produkcji, nie-
ustannie dąży do tego, by produkty były 
sprawnie dystrybuowane zarówno na kraj 
jak i zagranicę. Otwiera  także pierwszą na 
rynku mleczarskim hurtownię Cash&Car-
ry w Warszawie, czyli tzw. sklep samoob-
sługowy przeznaczony dla przedsiębiorców 
i detalistów. 

>

Fabryka Proszków Mlecznych Mlekovity w 2019 r.
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Przedsiębiorstwo 
inwestuje również 
w ekologiczne 
źródła energii, 
uruchamia bowiem 
oczyszczalnię 
ścieków produkująca 
w procesie 
fermentacji biogaz 
służący jako paliwo 
do produkcji 
energii.

Przez kolejne kilka lat do Mlekovity do-
łączają zakłady w Tomaszowie Lubelskim 
oraz fabryka serów pleśniowych w Bara-
nowie, powstają też trzy kolejne hurtownie 
Cash&Carry – w Wysokiem Mazowiec-
kiem, Kościanie i Białej Podlaskiej.

Proszki mleczne 
 podbijają świat

możliwe dzięki wypracowanej przez lata 
umiejętności dostosowywania się do zmie-
niających się oczekiwań klientów i wdraża-
niu przez lata zaawansowanych i nowo-
czesnych rozwiązań technologicznych. 
Specyficzne potrzeby żywieniowe Polaków 
wymogły wypracowanie produktów, które 
idealnie wpasowały się w nowoczesny 
trend mówiący o zdrowym i świadomym 
odżywianiu oraz wybieraniu produktów 
o najwyższej jakości i pozbawionych kon-
serwantów. 

Marketingowa 
 ekspansja

W budowaniu rozpoznawalności marki na 
całym świecie pomaga zaangażowanie Mle-
kovity w projekty marketingowe. 2020 
rok będzie pod tym względem przełomo-
wy. Rozpoczęło się od akcji charytatywnej 
wspartej międzynarodowym wyścigiem. 
Logo Mlekovity było eksponowane na 
samochodach rajdowych i ciężarówce, za 
której kierownicą zasiadła gwiazda TVP 
Marcelina Zawadzka. Rozpoznawalność 
marki na afrykańskim kontynencie niewąt-
pliwie wzrosła, jednak najważniejsza była 
misja „Uratuję Cię”. W pamięci uczestników 
polskiej ekipy pozostaje jednak nie tylko 
radość z pokonania tysięcy klilometrów, ale 
także z wypełnienia owej misji. Przekazano 
prawie 16 ton mleka w proszku dla najbied-
niejszych Senegalczyków. Ofiarodawcą była 
Mlekovita.

W 2017 roku Mlekovita kończy naj-
większą i jak się później okaże kluczową 
inwestycję w dziejach firmy. W Wysokiem 
Mazowieckiem na 4,5-hektarowej działce 
powstała Fabryka Proszków  Mlecznych. 
Zostało tam zatrudnionych ponad 100 
osób, a w ciągu doby fabryka może prze-
tworzyć 2 miliony litrów mleka lub serwat-
ki. Koszt tego gigantycznego przedsięwzię-
cia to ponad 300 mln zł. 

W ten sposób Mlekovita postawiła na 
pionierską działalność, produkując in-
nowacyjne produkty, podbijające świat. 
To między innymi koncentrat białek 
serwatkowych WPC 80, mleko w proszku 
i śmietanka w proszku. W planach jest 
poszerzenie oferty o odżywki dla dzie-
ci. Proszki mleczne wytwarzane przez 
przedsiębiorstwo pojawiają się sukcesyw-
nie w wielu miejscach na świecie. Już dziś 
są eksportowane na rynki, gdzie potrzeba 
produktów o długiej przydatności do spo-
życia, czyli m.in. do Afryki. W sumie już 
w 2018 roku sprzedano ponad 100 tys. 
ton tego produktu, a to o 60 procent więcej 
niż dwa lata wcześniej. 

W ostatnich latach Mlekovita postano-
wiła postawić na produkty bez laktozy 
oraz przeznaczone dla sportowców i ludzi 
aktywnych. 

Rozszerza paletę swoich produktów także 
o pyszne wyroby premium, jak chociażby 
linia serów długodojrzewających. Było to 

Początki produkcji w zakładzie centrali Mlekovity
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Mleczne imperium 
wciąż się rozwija
– 90 lat poszukiwania nowych receptur, ryn-
ków zbytu i doskonalenia produktów owo-
cuje tysiącem najwyższej jakości wyrobów 
mlecznych, które trafiają na rynki 167 krajów 
na świecie. Mlekovita w nowe dziesięciolecie 
wchodzi jako lider w branży mleczarskiej 
w Polsce i największy eksporter produktów 
mlecznych w kraju. Z maleńkiego zakładu 
we wschodniej Polsce staje się potentatem 
mleczarskim, który tworzą zaangażowani 
pracownicy i przede wszystkim rolnicy, bez 
których zbudowanie kapitału firmy byłoby 
niemożliwe – mówi Dariusz Sapiński, Prezes 
Zarządu Grupy Mlekovity.

Dziś Mlekovita dysponuje dwudziestoma 
zakładami produkcyjnymi wytwarzającymi 
zdrowe i bezpieczne produkty. Wszystko to 
z poszanowaniem środowiska, etyki pracy 
i z szacunkiem dla polskich rolników – 
 dostawców mleka.

– Mlekovita pokazuje całej polskiej branży 
mlecznej drogę, którą powinno się podążać, 
by osiągnąć sukces – uważa Marcin Leosz-
ko ze Związku Przedsiębiorców i Praco-
dawców. – Mocne stawianie na eksport, 
wyszukiwanie nowych, perspektywicznych 
rynków, oryginalny i skuteczny marketing. 
Jestem przekonany, że historyczny przychód 
to nie jest ostatnie słowo prezesa Sapiń-
skiego. On już myśli o „szóstce” z przodu – 
dodaje Leoszko. 

Mlekovita, Fabryka Proszków Mlecznych
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Mlekovita w liczbach: przychody z działalności w tys. PLN
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Zdobywamy  
Afrykę!

fot. Marcin Kin

88



Czarny Ląd jest jednym z naszych priorytetowych rynków do ekspansji.  
Żeby tam zaistnieć i stać się kluczowym graczem, trzeba  postawić na oryginalne 
metody reklamy. Stąd drużyna gwiazd Mlekovita DUUST RallyTeam.  
Ale pamiętamy, że to również najbiedniejszy kontynent. Więc równolegle z biznesem, 
wspomogliśmy najuboższych– - wskazuje prezes Dariusz Sapiński.

9

www.mlekovita.com.pl



Senegal, Maroko czy Mauretania to tylko niektóre kraje, gdzie 
przy codziennych zakupach wybierane są produkty  Mlekovity. 
Rozpoznawalność rodzimej marki rośnie z każdym rokiem, 
a miliony konsumentów już przekonało się o polskiej, najwyższej 
jakości.

– Mlekovita nie zamierza jednak spocząć na laurach. Chcemy być 
numerem jeden. Dokładnie tak jak w Polsce. Samą Afrykę Za-
chodnią zamieszkuje ok. 100 mln ludzi. Potencjał jest więc niewy-
obrażalny – tłumaczy Dariusz Sapiński. – Jednym ze sposobów 
dotarcia do nowych klientów jest reklama poprzez sport. Dlatego 
stworzyliśmy ekipę gwiazd Mlekovita DUUST RallyTeam.

Polskie załogi ścigały się w tegorocznym rajdzie Africa Eco Race. 
Kierowcy zmagali się na bezdrożach Afryki Północnej – wystar-
towali z Monte Carlo, by po ponad dwóch tygodniach zameldo-
wać się w stolicy Senegalu – Dakarze. Ale sportowe wyzwanie 
miało przede wszystkim wymiar charytatywny. Polska ekipa 
włączyła się do rywalizacji w rajdzie pod hasłem „Misja Uratuję 
Cię”. Razem ze sportowcami do Senegalu „wyruszyło” też mleko 
w proszku od Mlekovity.

Gwiazdy na starcie
Africa Eco Race to wyścig terenowy, którego trasa zbliżona jest do 
legendarnego rajdu Paryż – Dakar. Tegoroczna edycja podzielona 
była na 12 etapów, a zawodnicy mieli do pokonania w sumie 6500 
kilometrów, które wiodły przez bezdroża Maroka, Mauretanii 
i Senegalu.

W ekipie Mlekovita DUUST RallyTeam znalazła się legenda 
sportów motorowych – Jacek Czachor, który dokładnie 20 lat 
temu po raz pierwszy wziął udział w rajdzie Paryż – Dakar. W ten 
sposób rajdowiec świętował okrągłą rocznicę udziału w tych zma-
ganiach. W składzie polskiej ekipy znaleźli się również Konrad 
Dąbrowski – syn rajdowca Marka Dąbrowskiego, Paweł i Artur 
Stasiaczkowie i Fabricio Bosetti.

Prawdziwą perłą okazała się jednak Marcelina  Zawadzka, która 
zadebiutowała w roli kierowcy ciężarówki rajdowej, obrandowa-
nej logotypem Mlekovity i produktami z linii Super Body Active. 
Pilotował ją Grzegorz Baran. Gwiazda  „Pytania na Śniadanie” 
i Miss Polonia specjalnie na ten rajd musiała zrobić odpowiednią 
kategorię prawa jazdy.

Africa Eco Race 2020 okazał się olbrzymim sukcesem zespołu Mlekovita DUUST RallyTeam
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Nasze mleko w Afryce
Razem z rajdowcami do Afryki pojechało polskie mleko. Lider 
branży mleczarskiej, firma Mlekovita przekazała chorym i nie-
dożywionym dzieciom mleko w proszku. Ta pomoc trafiła do 
podopiecznych ośrodka misyjnego na przedmieściach Dakaru, 
którym kieruje siostra urszulanka Ksawera Michalska.

– Idea sportowej rywalizacji połączona z misją charytatywną 
bardzo nam się spodobała, dlatego postanowiliśmy wziąć 
w niej udział – mówi Dariusz Sapiński, Prezes Zarządu 
Grupy Mlekovita. – Wysłaliśmy do Afryki kontener z nie-
mal szesnastoma tonami mleka w proszku, które trafiło do 
potrzebujących i niedożywionych senegalskich dzieci. To też 
okazja do odkrywania kontynentu afrykańskiego z bizneso-
wego punktu widzenia. Okazuje się, że to szczególnie chłonny 
rynek dla produktów z przedłużoną datą przydatności do 
spożycia, a takie są proszki mleczne, które są chętnie importo-
wane przez kraje afrykańskie. Ich produkcję rozwijamy dzięki 
naszej nowej Fabryce Proszków Mlecznych.

– Można powiedzieć, że jesteśmy na drugiej, ważniejszej me-
cie. Bardzo się cieszę, że dojechaliśmy właśnie tutaj i możemy 
podzielić się tym, co najważniejsze dla tych dzieci. Dzieciaki 
przez około dwa lata będą mogły korzystać z mleka. Dla nas 
to ogromna sprawa, że mogliśmy to zrealizować. Cieszę się 
również, że mogłam osobiście poznać siostrę Ksawerę, o której 
wiele słyszałam – powiedziała Zawadzka.

Siostra Ksawera Michalska mieszka w Senegalu już prawie 30 lat. 
Pomaga biednym, leczy chorych i śpieszy z duchową pomocą.

– Pomaga kobietom i ich dzieciom często chorym na AIDS, nie-
dożywionym i potrzebującym. Wszyscy jesteśmy nią oczarowani, 
posiada tyle energii, dobroci i humoru – dodała Zawadzka.

Na mecie w komplecie
Poza „sukcesem charytatywnym”, odnieśliśmy również sukces 
sportowy. Bezdroża Afryki okazały się dla naszych sportowców 
szczęśliwe. Po pokonaniu 6,5 tys. kilometrów, na które składało 
się na dwanaście etapów, zawodnicy dotarli do mety w Dakarze 
w komplecie.

Jacek Czachor został najwyżej sklasyfikowany w stawce motocy-
klistów. Zawodnik dojechał na metę na wysokim szóstym miejscu.

Konrad Dąbrowski, 18-latek debiutujący na rajdach długodystan-
sowych, zajął ósme miejsce w stawce doświadczonych motocykli-
stów. Był też najwyżej sklasyfikowanym juniorem.

Pustynny rajd na znakomitym dziesiątym miejscu ukończy-
ła załoga Mlekovita DUUST RallyTeam w składzie Marcelina 
 Zawadzka, Grzegorz Braun i Sebastian Greszta. Dla Miss Polonia 
był to absolutny debiut za kierownicą rajdowej ciężarówki i spor-
towe wyzwanie.

Prezenterka z Malborka przyznała, że przygotowania do rajdu 
wcale nie były łatwe. Przez pół roku łączyła pracę w telewizji z tre-
ningami, a do tego musiała wyrobić prawo jazdy kategorii C, za to 
licencję rajdową miała w kieszeni już od czterech lat. Na trasie wy-
ścigu walczyła ze swoimi słabościami i potwornym zmęczeniem.

 – Każdy etap stanowił wyzwanie dla naszych organizmów, dlatego 
musieliśmy zwracać baczną uwagę na to, co jemy. W roli przeką-
ski doskonale sprawdzał się wysokobiałkowy napój mleczny Super 
Body Active od Mlekovity, przyśpieszający regenerację i dodający 
energii – dodała Marcelina Zawadzka.

Mlekovita była partnerem strategicznym udziału polskich raj-
dowców w afrykańskim wyścigu. Polska załoga poprzez udział 
w Africa Eco Race 2020 promowała serwis crowdfundingowy 
prowadzony przez Caritas Polska. (uratujecie.pl).

 – oraz uśmiech po sukcesie..

– ... ale głównie misja charytatywna

Bezdroża Dakaru to pot, trud i łzy...
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Najpotężniejsza polska spółdzielnia mle-
czarska od lat jest jedną z najważniejszych 
firm sektora rolno-spożywczego. W naj-
bardziej prestiżowym zestawieniu „Złotej 
Setki Polskiego Rolnictwa” przygotowy-
wanego przez tygodnik WPROST w 2019 r. 
wyprzedziła takich gigantów spożywczych 
jak Cedrob, Sokołów czy Polską Spółkę 
Cukrową. Mało tego, okazała się cenniejszą 
firmą niż chemiczny gigant – Anwil czy 
światowy potentat rolny Glencore. Co wię-
cej, została uznana za najlepszą mleczarnię 
w Polsce. 

Nic dziwnego, skoro to jeden z najsolidniej-
szych eksporterów produktów spożywczych 
w naszym kraju. Sery i proszki mleczne 
produkowane przez Mlekovitę trafiają dziś 
do 167 krajów na świecie. Są na półkach 
sklepowych na Kubie, w Indonezji, Chinach, 
a także egzotycznym Senegalu i Mauretanii. 

– Mlekovita to przedsiębiorstwo globalne. 
Naszą ambicją było stworzenie produktów, 
które będą podbijać podniebienia całego 
świata. I to się udało, choć nie było łatwo. 
Dbałość o wysoką jakość i standardy zarzą-
dzania sprawiły, że co roku do długiej listy 
importerów naszych wyrobów dołączają 
kolejne kraje – mówi Dariusz Sapiński, 
Prezes Zarządu Grupy Mlekovita.

Mleko jedzie za Odrę
Wciąż istotnym rynkiem zbytu produk-
tów Mlekovity są Niemcy, który stanowi 
około 20 proc. całego eksportu przedsię-
biorstwa. Nasi zachodni sąsiedzi szcze-
gólnie upodobali sobie sery i mleko, nale 
również eksportowane jest tam masło 
i proszki mleczne.

Dla wielu największych przedsiębiorstw 
w Europie, rodzimy rynek pozostanie 
kluczowy. Firmy planują rozwój eksportu 
na kolejne państwa na tym kontynencie, 
ale myśląc długofalowo trzeba spoglądać 
w stronę rynków rozwijających się i tam 
lokować swoje produkty.

Modelowym przykładem takiej strategii 
jest właśnie Mlekovita. Dariusz Sapiński 
zauważa, że polscy konsumenci spożywają 
mniej produktów mlecznych niż miesz-
kańcy innych krajów, a branża mleczarska 
jest w stanie wyprodukować znacznie 
więcej niż wynosi zapotrzebowanie rodzi-
mych konsumentów, dlatego rozwijanie 
eksportu staje się koniecznością i szansą 
na wyższe dochody.

Wprowadzanie produktów na inne rynki 
wymagało pokonywania barier ekspor-
towych. Aby Mlekovita mogła kilka lat 
temu zadebiutować na przykład na rynku 
indonezyjskim, trzeba było spełnić szereg 
wymagań dopuszczających produkty na 
tamtejszy rynek. To świadczy o tym, że 
produkty Mlekovity są bezpieczne i speł-
niają nawet najwęższe standardy jakości. 
Codziennie dba o to 5 tys. pracowników 
pracujących przy 180 liniach produkcyj-
nych w 20 zakładach, które przetwarzają 8 
milionów litrów najlepszego mleka dostar-
czanego przez 15 tys. polskich rolników. 
Dzięki temu produkty Mlekovity są znane 
konsumentom nawet w egzotycznych 
zakątkach świata. 

Inwestycje napędzają 
sukces

Liczy się nie tylko to, co już udało się 
wypracować. Biznesowy sukces osiąga 
się dzięki długofalowej i odpowiedzialnej 
strategii. Sukces w dziedzinie eksportu 
nie byłby możliwy do zdobycia, gdyby nie 
nakłady inwestycyjne, które w ostatnich 3 
latach wyniosły ponad 325 mln zł. W ciągu 
dekady innowacyjne projekty pochłonęły 
ponad miliard złotych.

Wizytówka Polski na świecie

Już co trzeci produkt Mlekovity jest sprzedawany na rynkach 
zagranicznych. Ekspansja największej grupy mleczarskiej Europy 
Środkowo-Wschodniej rozpoczęła się ponad 20 lat temu.  
Dziś jej wyroby można kupić na niemal wszystkich kontynentach.
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W 2017 roku ukończono największą inwe-
stycję w historii firmy – Fabrykę Proszków 
Mlecznych. Dzięki nowoczesnemu zakła-
dowi w 2019 roku rozszerzono produkcję 
o asortyment w kategorii sport i fitness. To 
między innymi koncentraty białek serwat-
kowych WPC 80 dla aktywnych fizycznie.

Już chwilę po uruchomieniu budowy, 
w 2018 roku wyprodukowano 100 tysięcy 
ton produktów w proszku, które później 
trafiły na rynki całego świata. To między 
innymi Fat Filled Milk Powder, Instant Fat 
Filled Milk Powder i śmietanka w proszku. 
I wciąż ten segment się rozwija. Produkty 
o wydłużonej dacie przydatności do spo-
życia, a takimi są proszki mleczne, okazują 
się cennym wyrobem eksportowym. 
Szczególnie chłonne są rynki azjatyckie 
i afrykańskie. I to w stronę Czarnego Lądu 
Mlekovita spogląda coraz śmielej, angażu-
jąc się między innymi w akcje charytatyw-
ne i promocyjne, które pozwalają poznać 
konsumentom smak wyrobów polskiego 
przedsiębiorstwa i przekonać się o ich 
jakości. To tu leży największy potencjał 
eksportowy. 

– Od kilku lat skutecznie udaje nam się 
walczyć o klientów na rynkach, które mogą 
wydawać się zupełnie egzotyczne, jak Sene-
gal, Chiny czy Kuba. Z jednej strony jest to 

ryzyko, ale też śmiała i odważna  strategia, 
której nie da się ocenić bez podjęcia zdecy-
dowanych działań. Dziś uważamy, że wej-
ście na te rynki było strzałem w dziesiątkę, 
który winduje pozycję Mlekovity w oczach 
kolejnych zagranicznych partnerów – mówi 
Dariusz Sapiński.

Fachowe doradztwo 
i międzynarodowe 
 standardy 
W tak mocno rozwiniętym eksporcie Mleko-
vita potrzebuje zaufanych i dużych partne-
rów. Przedsiębiorstwo w ekspansji na odległe 
rynki zagraniczne korzysta z doświadczenia  
międzynarodowych instytucji finansowych. 
Fachowe doradztwo w dużych przedsięwzię-
ciach finansowych to instrument niezbędny 
do szybkiego i bezpiecznego realizowania 
transakcji. Zarządzanie przedsiębiorstwem 
o rozwiniętej siatce kontrahentów z zagra-
nicy wymaga zastosowania międzynaro-
dowych standardów oraz profesjonalizmu. 
Doceniła to Minister Przedsiębiorczości 
i Technologii przyznając Mlekovicie nagrodę 
w kategorii „Międzynarodowy lodołamacz”.

Mlekovita przez kolejną dekadę zamie-
rza stale rozwijać produkcję i poszerzać 
asortyment produktów o kolejne pozycje. 
Eksperci szacują, że do 2030 roku popyt 
na mleko znacząco się zwiększy, co będzie 
spowodowane nie tylko wzrostem liczby 
ludności na świecie, ale także rosnącym 
zapotrzebowabiem na najwyższej jakości 
produkty mleczarskie. 

Zatem przed przedsiębiorstwem rysuje się 
świetlana przyszłość z widokiem na kolejne 
ekspansje rynkowe w wielu zakątkach świata. 

Mlekovita może być naszym 
narodowym jednorożcem. 

Czyli globalną marką 
o światowym zasięgu, 

światowej rozpoznawalności 
i światową wizytówką Polski

Karol Wasilewski
Dziennikarz Tygodnika WPROST

Pakowanie koncentratu białek serwatkowych ”Herkules”Pakowanie sera topionego w plastrach

Produkcja „Super Body Active WPC 80” Linia produkacyjna „Mleka Polskiego”
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MLEKOVITA obecnie ma w swojej ofercie ponad 1000 produktów  
- od tak podstawowych w wielu kuchniach jak mleko, sery czy masło 
przez śmietanki, produkty fermentowane po przekąski, produkty BIO i bez 
laktozy oraz proszki mleczne. Wiele z nich już od momentu pojawienia się 
na rynku podbija podniebienia Polaków, o czym świadczą liczne nagrody 
przez nie zdobywane, w tym te najważniejsze, bo przyznawane przez samych 
konsumentów. W 2019 r. MLEKOVITA wzbogaciła swoją ofertę o kolejne 
52 nowości w 7 kategoriach produktowych.

Jogurt naturalny 
typ grecki 200 g
Segment jogurtów stanowi jedną 
z najlepiej rozwiniętych technolo-
gicznie kategorii produktowych oraz 
największą i zarazem najważniejszą 
część rynku świeżych produktów 
mlecznych. Trend na zdrowy styl 
życia oraz odżywianie się w zgodzie 
z naturą sprawia zaś, że konsumenci 
szukają produktów najbardziej na-
turalnych. Odpowiedzią MLEKO-
VITY na takie zapotrzebowanie jest 
jogurt naturalny typ grecki. To gęsty, 
kremowy produkt o 10% zawartości 
tłuszczu skierowany do szerokiego 
grona konsumentów, doskonały do 
bezpośredniego spożycia oraz po-
lecany m.in. jako dodatek do musli, 
owoców lub składnik deserów na 
zimno. Dzięki praktycznemu ekono-
micznemu kubkowi 200 g stanowi 
optymalną porcję na śniadanie, 
podwieczorek, kolację czy szybką 
przekąskę. 

NOWOŚCI
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Rynek odżywek białkowych i suple-
mentów rozwija się wraz z trendem 
na zdrowy styl życia i aktywność 
fizyczną. Najpopularniejsze w tym 
segmencie są białka serwatkowe, 
które odgrywają bardzo ważną rolę 
w diecie osób z różnych względów 
chcących wzbogacić swoją dietę 
w białko. Wychodząc naprzeciw 
ich oczekiwaniom i potrzebom, 
 MLEKOVITA wzbogaciła swoją 
ofertę o koncentrat białek serwat-
kowych WPC 80 Super Body 
Active w 4 wariantach smakowych: 
czekoladowym, truskawkowy, wani-
liowym i bananowym. Super Body 
Active WPC 80 koncentrat białek 
serwatkowych instant to najwyższej 

jakości koncentrat białka serwatko-
wego, który stanowi bogate źródło 
pełnowartościowych białek (w tym 
aminokwasów BCAA), które 
m.in. przyczyniają się do wzrostu 
i utrzymania masy mięśniowej, oraz 
wapnia niezbędnego dla mocnych 
kości i zdrowych zębów. Nie zawiera 
aspartamu i glutenu. Oferowany 
jest w wersji instant, dzięki czemu 
charakteryzuje się doskonałą roz-
puszczalnością, a dodatek natural-
nej lecytyny słonecznikowej obniża 
pienistość produktu (lecytyna jest 
składnikiem niemal każdej komórki 
organizmu człowieka; m.in. pobudza 
układ nerwowy, wspomaga kon-
centrację i procesy zapamiętywania, 

SUPER BODY ACTIVE WPC 80 
 koncentrat białek serwatkowych instant

bierze udział w procesach przemiany 
materii, wspomaga wchłanianie wi-
tamin rozpuszczalnych w tłuszczach, 
opóźnia procesy starzenia).  
Koncentraty białek serwatkowych 
z MLEKOVITY nie  zawierają 
zbędnych ”polepszaczy” smaku, 
np. cukru czy tłuszczu. Dostępne 
w saszetkach 30 g, praktycznych 
 torebkach z możliwością wielokrot-
nego otwierania i zamykania w por-
cji 700 g i z dołączoną miarką oraz 
w słojach 2270 g i 1000 g,  również 
z dołączoną miarką.
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MLEKO ZSIADŁE 
Na Polski Stół
Powstaje z najlepszego surowca i ma prosty skład – 
zawiera wyłącznie naturalne składniki: mleko i żywe 
kultury bakterii fermentacji mlekowej, które wspie-
rają mikroflorę bakteryjną przewodu pokarmowego. 
Jest źródłem pełnowartościowego białka i łatwo 
przyswajalnego wapnia. Mleko zsiadłe to doskonały 
produkt na każdą porę dnia i roku, najchętniej wy-
korzystywany jako doskonały dodatek do młodych 
ziemniaków czy baza chłodników. Mleko zsiadłe 
idealnie nadaje się też do przygotowywania orzeź-
wiających owocowych koktajli i deserów. Oferowane 
w porcji 380 g w wygodnym kubeczku o spójnej 
z linią Na Polski Stół szacie graficznej.

To cztery warianty smakowe (cebulowe, czosnko-
wo-pietruszkowe, grzybowe i ziołowe) tradycyjnego, 
najwyższej jakości masła. Taka porcja pozwala szyb-
ko i wygodnie przygotować wykwintne dania i prze-
kąski w zaciszu domowej kuchni. Świetnie sprawdzą 
się nie tylko również podczas duszenia czy grillowania, 
nadając potrawom aromatyczność i doskonały smak. 

DIAMENTY KONESERA  
 ekskluzywna linia serów  
długodojrzewających  
z MLEKOVITY
Wchodzące w jej skład sery: Tylżycki Old, Księżan Old, 
 Cheddar Old, Gouda Old swoje wyjątkowe walory smako-
we zawdzięczają długiemu okresowi dojrzewania w starannie 
dobranych warunkach. Są idealne na ekskluzywną deskę serów, 
wykwintne koreczki czy jako samodzielna przekąska. Doskonale 
komponują się z dodatkami słodkimi, jak miód czy owoce - tak 
świeże (np. winogrona, gruszki, dojrzałe soczyste mango lub 
figi), jak i suszone (np. morele, śliwki, żurawina). Znakomicie 
harmonizują także z lekko kwaśnymi konfiturami, orzechami (np. 
włoskimi, nerkowca, pistacjami, migdałami, pekan), oliwkami, 
suszonymi pomidorami. Wykwintny smak tych serów podkreśli 
także charakter wielu potraw przygotowywanych na ciepło, np. 
makaronów i dań kuchni śródziemnomorskiej.

Kolejna ciekawa nowość 
2019 roku to masło Polskie 
w formie małej osełki.
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To mleczny napój fermentowany, 
zawierający kultury bakterii fermen-
tacji mlekowej oraz Lactobacillus 
acidophilus, które wywierają korzyst-
ny wpływ na organizm człowieka, 
m.in. wspomagają proces trawienia 
oraz pobudzają aktywność komórek 
odpornościowych. W związku z tym 
mleko acidofilne polecane jest nie 
tylko jako produkt na każdą porę 
dnia: śniadanie, przerwę w pracy, 
przekąskę, podwieczorek czy ko-
lację, ale również m.in. po leczeniu 
antybiotykami czy dla pobudzenia 
odporności organizmu. To również 
źródło naturalnie obecnych w mleku, 
ważnych dla prawidłowego funk-
cjonowania organizmu składników 
odżywczych, głównie białka.

Kanapka to jedna z najbardziej 
popularnych przekąsek przygotowy-
wanych i spożywanych w polskich 
domach każdego dnia. Częstym 
wyborem produktu do jej przygoto-
wania są serki do smarowania – za-
równo klasyczne, jak i z dodatkami. 
Wpisują się w potrzebę szybkiego 
i łatwego przygotowania posiłków 
oraz są odpowiedzią na rosnące 
znaczenie wygody użytkowania – 
segment tego typu wyrobów jest 
więc kategorią z dużym potencjałem 
sprzedaży. MLEKOVITA, zauwa-
żając te trendy, regularnie rozbu-
dowuje swoje portfolio tego typu 
produktów – teraz w rodzinie serków 
WYPASIONYCH o kremowej 
konsystencji i śmietankowym smaku 
pojawiły się trzy nowe smaki. Do 
dotychczas dostępnych wyjątko-
wych, lubianych przez konsumentów 
wariantów: o smaku naturalnym, ze 
szczypiorkiem i z ziołami dołączyły 
propozycje: z suszonymi pomidorami, 
z czosnkiem i z chrzanem. Dzięki 
kremowej konsystencji WYPASIO-
NY serek śmietankowy kanapko-

wy jest idealny na każdą okazję: 
pyszne śniadanie, szybką przekąskę, 
smaczny podwieczorek czy kolację. 
Polecany jest nie tylko do smarowa-
nia pieczywa i tostów, ale również 
jako dodatek do krakersów, składnik 
dipów, przekąsek, wytrawnych kre-
mów, sosów czy farszów do mięsa 
i ryb. Uniwersalny wariant o smaku 
naturalnym pozwala na wielość 
zastosowań, natomiast pozostałe 
propozycje smakowe, podkreślone 
popularnymi dodatkami, sprawiają, 
że przygotowane z nimi posiłki na-
bierają wyraźnego aromatu i smaku. 
Dodatkowe atuty serka WYPA-
SIONEGO to bogactwo natural-
nego, pełnowartościowego i łatwo 
przyswajalnego białka, a także 
wysoka zawartość wapnia, niezbęd-
nego dla mocnych kości i zdrowych 
zębów, dzięki czemu wpisuje się 
w trendy związane ze zdrowym 
odżywianiem. Teraz wszystkie 
serki Wypasione zyskały też nowe 
opakowanie w odświeżonej szacie 
graficznej.

MLEKO  ACIDOFILNE 
w 3 wariantach 
smakowych.

WYPASIONY  
serek śmietankowy  kanapkowy 125 g
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DarPRO 
wzmocnij odporność z Mlekovitą

Czym jest koronawirus, skąd się wziął, jak z nim walczyć i dlaczego tak 
istotne w dzisiejszej sytuacji jest regularne spożywanie napoju  serwatkowego 
DarPRO o tym wszystkim opowiada jeden z najbardziej znanych na  świecie 
mikrobiologów, Prof. Piotr Heczko z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dzisiaj tematem numer jeden jest COVID-19. W internecie jest 
dużo sprzecznych ze sobą informacji. Wręcz nieprawdziwych. 
Niech Pan – jako światowy autorytet ds. mikrobiologii – nam 
powie, jaki koronawirus ma dokładnie wpływ na ludzki orga-
nizm? Co powinniśmy o nim wiedzieć?

Prof. Piotr Heczko: Sytuacja jest dzisiaj niezwykle poważna. 
Mamy do czynienia z zupełnie nowym zakażeniem, z którym 
ludzkość nigdy do tej pory się nie zetknęła. W odróżnieniu od 
poprzednich pandemii np. grypy, nie wiemy w jaki sposób będzie 
się rozprzestrzeniać i zmieniać. Jakie wywrze skutki. Krytycznie 
przechodzą chorobę osoby w podeszłym wieku, a także ci, którzy 
mają skomplikowane problemy zdrowotne, takie jak choroby 
serca, cukrzycę, otyłość. Koronawirus SARS-Cov-2, podobnie 
jak grypa i wirusy przeziębienia, jako cel ataku upodobał sobie 
komórki naszych płuc. Powoduje infekcję dróg oddechowych. 
Koronawirus dostaje się do organizmu drogą kropelkową – przez 
nos, usta lub oczy. Tak, oczy też są wrotami infekcji dla wirusów, 
dlatego powinniśmy zwracać uwagę na to, by ich nie trzeć dłońmi.

Dlaczego tak nagle pojawia się taki wirus?

Sprawa jest znana od milionów lat. Rozwój medycyny pozwolił 
nam na rozpoznawanie i nazywanie tych zagrożeń. Wcześniej, gdy 
przychodziła straszna zaraza, to ludzie po prostu umierali i nie 
wiedzieli dlaczego. Dzisiaj mamy świadomość. Zawsze w przy-
rodzie dzieje się walka pomiędzy drobnoustrojami a organizma-
mi większymi – w tym ludźmi. Nasz organizm jest atakowany 
permanentnie. Tylko wróg się zmienia. Nigdy nie jest taki sam. To 
powoduje, że nie mamy populacyjnej odporności.

W jaki sposób organizm reaguje na nowe niebezpieczeństwo?

Jeśli nasz ustrój spotka się z nowym czynnikiem zakaźnym, to 
komórki rozpoznawcze zaczynają analizować, co to jest. Wysyłają 
sygnały do układu immunologicznego, a ten zaczyna reagować. 
Najpierw w mało wyszukany sposób, czyli zazwyczaj poprzez 
przewód pokarmowy i układ oddechowy. Po 2 tygodniach zaczy-
na się produkcja przeciwciał. One są już silnie wyspecjalizowanie. 
Dzięki nim jesteśmy w stanie wyzdrowieć. Przeciwciała po prostu 
niszczą wirusa.

Czy wobec niespodziewanego ataku możemy działać prewencyj-
nie, by wzmocnić organizm?

Oczywiście. Dbanie o dietę to podstawa. Ważna jest odpowiednia 
ilość białka, bo przeciwciała są z niego zbudowane. Potrzebne jest 
szybko przyswajalne białko. Co równie ważne, możemy próbować 
modyfikować nasze bakterie z jelita.

A czy można takie bakterie „dodać” do naszego organizmu? 
Czy są do kupienia w sklepach?

Są to probiotyki. Najbardziej korzystne jest podawać je do or-
ganizmu poprzez fermentowane napoje mleczne. Po pierwsze 
mają właśnie łatwo przyswajalne białko, a oprócz tego zawierają 
miliardy specjalnych bakterii. Właśnie tych, które zasiedlają prze-
wód pokarmowy i działają na wszystkie komórki, także układu 
odpornościowego.
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Jaki produktPan szczególnie by polecał?

Na świecie jest kilka takich produktów. U nas w Polsce mamy 
produkowany przez Mlekovitę DarPRO. To fermentowany, napój 
serwatkowy oparty na innowacyjnej technologii. Zawiera miliar-
dy wyselekcjonowanych i szczegółowo przebadanych w Polsce, 
żywych bakterii Lactobacillus plantarum PL4, które naturalnie 
występują w przewodzie pokarmowym zdrowych ludzi, oraz lek-
kostrawne białka serwatkowe i witaminy z grupy B.

Czym są bakterie Lactobacillus plantarum PL4?

To polski szczep Lactobacillus plantarum z przewodu pokarmowego 
zdrowego noworodka. Został wyizolowany z przewodu pokarmowe-
go zdrowych ludzi. Przeprowadzone naukowe badania szczepu PL4 
potwierdzają jego zdolności do hamowania rozwoju grzybów i bakte-
rii, oraz stymulują produkcję białek uszczelniających jelito.

Czy bakterie w DarPRO były analizowane w odniesieniu do 
koronawirusa?

Chińscy naukowcy dowiedli, że chorzy przyjmujący napoje prio-
botyczne szybciej zdrowieli. Bakterie robiły po prostu swoją „ro-
botę”. Najnowsza chińska publikacja naukowa dostępna w bazie 
danych pubmed, ukazała się w lutym tego roku już po wybuchu 
epidemii. Lekarze będący w epicentrum epidemii koronowirusa 
zwracają uwagę na konieczność utrzymania równowagi mikro-
biomu jelit poprzez doustne uzupełniania bakterii probiotycznych 
z rodzaju Lactobacillus i Bifido bacterium. Jest to dlatego takie 
ważne ponieważ Coronavirus zachowu je żywotność w kale bardzo 
długo, dłużej niż w plwocinie czy wymazie z gardła. Dodatko-
wo stwierdzono, że u pacjentów z ciężkimi objawami zakażenia 
 COVID-19 liczba bakterii probiotycznych w ich jelitach jest 
znamiennie niższa. Doustna suplementacja bakteriami probio-
tycznymiz rodzaju Lactobacillus (DarPRO) jest zalecana w celu 
utrzymania prawidłowej mikrobioty jelit i wytworzenia w świetle 
jelita tzw.naturalnej oporności na kolonizację florą patogenną.

DarPRO zawiera żywe bakterie Lactobacillus plantarum PL4. 
Przeprowadzone naukowe badania szczepu PL4 potwierdzają jego 
zdolności do:

 ● Adherencji, czyli zdolności przylegania do błony śluzowej jelita.

 ● Hamowania rozwoju grzybów i bakterii.

 ● Odporności na działanie soku żołądkowego.

 ● Stymulacji produkcji białek uszczelniających jelito.

DarPRO to naturalne źródło witaminy B2 (Ryboflawiny), która:

 ● Pomaga w utrzymaniu prawidłowego widzenia.

 ● Pomaga zachować zdrową skórę.

 ● Przyczynia się do zmniejszania uczucia zmęczenia i znużenia.

 ● Przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.

 ● Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego.

 ● Pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu błon śluzowych.

 ● Pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu czerwonych krwinek.

 ● Przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu żelaza.

 ● Pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym.

DarPRO to naturalne źródło witaminy B7 (Biotyny), która:

 ● Pomaga zachować zdrową skórę.

 ● Pomaga zachować zdrowe włosy.

 ● Pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych.

 ● Pomaga w utrzymaniu prawidłowego stanu błon śluzowych.

 ● Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego.

 ● Przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego.

 ● Przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu makroskładników 
odżywczych.
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Zalecenia dla Pracowników

1. Należy unikać większych skupisk ludzi, odległość pomiędzy pracownikami 
na hali produkcyjnej powinna wynosić co najmniej 1,5 metra. Każdy 
pracownik pracuje w maseczce ochronnej. W przypadku stosowania maseczek 
wielokrotnego użytku, należy codziennie maseczkę prać w temp. powyżej 60˚C 
oraz prasować żelazkiem w wysokiej temperaturze.

2. Pracownicy mają obowiązek zgłaszania wszystkich niepokojących 
objawów przypominających zakażenia górnych dróg oddechowych zarówno 
u siebie, jak i w przypadku zauważenia objawów u innych pracowników.

3. Należy jak najczęściej dokładnie myć ręce przez około 20 sekund, 
a następnie dezynfekować, zgodnie z instrukcjami znajdującymi się na 
terenie Zakładu. Mycie i dezynfekcję rąk należy wykonać w następujących 
sytuacjach:

	przed rozpoczęciem pracy,
	po wykonaniu prac brudnych,
	po postępowaniu z odpadami/śmieciami,
	po przerwie śniadaniowej,
	po skorzystaniu z toalety,
	po kichaniu, kaszlu, wydmuchaniu nosa.
Stosowanie rękawic nie może zastępować dokładnego mycia rąk.

4. Należy przestrzegać higieny kaszlu (zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub 
chusteczką, a następnie wyrzucić chusteczkę i dokładnie umyć ręce).

Ze względu na rozprzestrzenianie się 
choroby wirusowej, MLEKOVITA 
wprowadziła środki ostrożności, aby 
nasi Pracownicy, Dostawcy mleka oraz 
Kontrahenci czuli się bezpiecznie, a płynność 
realizacji zamówień została zachowana. 

Uwaga na 
COVID-19

5. Należy ściśle przestrzegać unikania dotykania oczu, nosa i ust.

6. Nie należy podawać rąk na powitanie/pożegnanie. Należy zachować 
bezpieczny dystans min. 1,5 metra.

7. Zostały wprowadzone ustalone zmiany pracowników, aby zawsze na 
zmianie pracowały osoby w tym samym składzie.

8. Czas przekazania zmiany musi być jak najkrótszy, w bezpiecznej 
odległości, co najmniej 1,5 metra.

9. Wirus kilka godzin przeżywa na powierzchniach gładkich, dlatego też 
w miejscu dużego zagęszczenia pracowników należy co 4-6 godzin przemywać 
środkiem dezynfekującym blaty biurek, myszki, klawiatury, włączniki światła, 
panele sterujące i inne przybory.

10. Wszystkie obszary, z których korzystają pracownicy, takie jak toalety, 
pomieszczenia wspólne, stołówki, są regularnie dezynfekowane.

11. W przypadku, gdy ktoś z domowników lub członków rodziny 
powrócił z wyjazdu zagranicznego, pracownik musi poinformować 
o tym swojego przełożonego i nie może przychodzić do pracy. 
Ponadto w Zakładach wprowadzono do odwołania zakaz przyjmowania 
wizyt gości i kontrahentów.
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Zalecenia dla firm zewnętrznych

1. Pracownik firmy zewnętrznej przed przyjazdem wypełnia druk 
oświadczenia, na podstawie którego osoba odpowiedzialna za pobyt 
w Zakładzie wyraża zgodę na przyjazd.

2. Pracownicy firm zewnętrznych, którzy będą mieli podwyższoną 
temperaturę (powyżej 37,5˚C) oraz będą mieli objawy grypopodobne, nie 
zostaną wpuszczeni na teren Zakładu.

3. Każdy pracownik firmy zewnętrznej zobowiązany jest do posiadania 
własnej maseczki ochronnej oraz rękawiczek jednorazowych.

4. Podczas całego pobytu pracownik posiada założoną maseczkę i nie 
zdejmuje jej do czasu opuszczenia Zakładu.

5. Pracownik firmy zewnętrznej zobowiązany jest do dokładnego mycia 
i dezynfekcji rąk.

Zalecenia dla Kierowców
1. Kierowca przy wjeździe na teren Zakładu ma obowiązek oświadczenia 
ustnego lub pisemnego o stanie zdrowia – czy ma objawy przeziębienia, 
katar, kaszel, gorączkę.

2. Kierowcy z widocznymi objawami chorobowymi (kaszel, katar itp.) nie 
zostaną wpuszczeni na teren Zakładu.

3. Pracownicy ochrony sprawdzają temperaturę termometrami bezdotykowymi. 
Kierowca z wyraźnie podwyższoną temperaturą (powyżej 37,5˚C) nie zostanie 
wpuszczony.

4. Przy wjeździe na teren Zakładu kierowca zobowiązany jest do ubrania 
maseczki ochronnej oraz nie zdejmowania jej. Kierowca zobowiązany jest 
dezynfekować ręce płynem dezynfekcyjnym.

5. Kierowca zobowiązany jest do pozostania w kabinie podczas 
oczekiwania na załadunek/rozładunek. Zakazuje się również tworzenia 
skupisk ludzi na terenie Zakładu.

Zalecenia dla Dostawcy Mleka
1. Dostawco, zgłoś do Wydziału Skupu, gdy Ty lub Twoi domownicy 
przebywają na kwarantannie z powodu podejrzenia koronawirusa.

2. Dostawca, członkowie jego rodziny oraz inne osoby prowadzące 
udój podczas odbioru mleka muszą znajdować się w domu i nie mogą 
kontaktować się z Kierowcą.

3. Dostawca i inne osoby prowadzące udój podczas pracy muszą 
zachowywać podstawowe zasady bezpieczeństwa: przed pracą myją 
i dezynfekują ręce; nie dotykają oczu, nosa i ust; myją i dezynfekują ręce 
zawsze po wyjściu z toalety, kichaniu, kaszlu, wydmuchaniu nosa; wskazane 
jest posiadanie założonej maseczki ochronnej podczas prowadzenia udoju.

4. Po przeprowadzonym udoju Dostawca dezynfekuje wszystkie sprzęty, 
których dotykał (klamki, stół, panele dotykowe oraz narzędzia służące później 
do załadunku mleka) w pomieszczeniach, w których kierowca musi przebywać, 
aby odebrać mleko. Dezynfekcję należy prowadzić poprzez rozpylenie środka 
dezynfekcyjnego na powierzchni.

UWAGA! Nie należy przecierać ściereczką, zostawić do wyschnięcia.

5. Po przeprowadzonym dojeniu Dostawca wietrzy pomieszczenie, 
w którym znajduje się zbiornik z mlekiem, oraz pomieszczenie, do którego 
wchodzi Kierowca w celu podłączenia węża załadunkowego.

6. Dostawcy proszeni są o udostępnienie kierowcom w widocznym 
miejscu kluczowych elementów: mydła, płynu do dezynfekcji, ręczników 
papierowych i pojemnika do usuwania nieczystości.
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Można powiedzieć, że jesteś prawdziwą kobietą sukcesu: Zaczy-
nałaś jako zwykła nastolatka z Malborka, a dziś jesteś gospoda-
rzem „Pytania na śniadanie” w TVP, bierzesz udział w afrykań-
skim rajdzie, udzielasz się charytatywnie. Masz w ogóle czas na 
domowe gotowanie albo chociaż domowe przekąski?

Rzeczywiście mój tryb życia nie specjalnie pozwala mi na co-
dzienne przygotowywanie trzydaniowych posiłków w domu. Ale 
też nie zawsze tak było. Jako nastolatka lubiłam wspólnie z mamą 
upichcić coś dla całej rodziny. Do dziś mój maślany dorsz jest 
chwalony w całym Malborku (śmiech). I szczerze muszę przyznać, 
że używałam do niego zarówno masła jak i mleka z Mlekovity.

Czyli rozumiem, że Twoja lodówka jest wypełniona produktami 
Mlekovity?

Nie chcę, żeby to zabrzmiało jak schlebianie, ale my naprawdę 
zaopatrywaliśmy się w rodzinnym domu w sery, serki, śmietany, 
mleka czy masła Mlekovity. Po prostu nam smakowały. I mi tak 
zostało do dziś. Więc, jeżeli pytasz mnie, czy z czystym sercem 
mogę polecić produkty Mlekovity? To, tak mogę, bo sama je kupu-
je. Zresztą podczas afrykańskiego rajdu dostaliśmy potężny zapas 
Super Body Active, który nam – sportowcom i ludziom aktywnym 
po prostu bardzo pomagał przetrwać trudne momenty rajdu.

Za zbudowanie takiego zakładu  
powinni przyznawać Nobla
Marcelina Zawadzka od zawsze wybierała produkty Mlekovity. 
Rozmawiamy z prowadzącą “Pytanie na Śniadanie”.
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Właśnie z tym produktem wyruszyłaś na podbój Afryki.  
To pierwsza tak oryginalna i nośna promocja polskiej żywności 
na rynku afrykańskim...

Ten, kto jest pierwszy z oryginalnym pomysłem, zawsze zgarnia 
gros tortu. A zwłaszcza w kwestiach marketingowych. Co później 
przekłada się na sprzedaż. Sama widziałam na półkach afrykań-
skich sklepów produkty Mlekovity i byłam dumna, że polska 
firma podbija świat. Że jest w najodleglejszych zakątkach naszej 
kuli ziemskiej. Że wygrywa konkurencje ze światowymi liderami. 
Bo przecież nasz sektor prywatny zaczynał raczkować dopiero 30 
lat temu. A jak widać, niektórym się udało w tak krótkim czasie 
dojść do skali globalnej.

Bycie częścią załogi Mlekovita DUUST Rally Team to ciężki 
kawałek chleba? Musiałaś specjalnie zrobić prawo jazdy kat. C, 
by uczestniczyć w zawodach?

Rajd po bezdrożach Afryki w potężnej maszynie od zawsze był 
moim marzeniem. Kocham duże samochody, kocham wolność 
i nowe wyzwania. A to było prawdziwe wyzwanie! Przecież oprócz 
prawa jazdy, trzeba przygotować ciało i umysł do takiej wyprawy. 
To mordercze ćwiczenia, zaprawa, codzienne wyrzeczenia. Ale 
miałam idealną drużynę, która wspierała się w każdej trudnej 
chwili. Były też momenty zwątpienia, a nawet płaczu. Ale w więk-
szości był to okres ciężkiej, ale jednak zabawy. No i najważniejsze. 
Cel naszej wyprawy...

Czyli przekazanie mleka Mlekovity dla najuboższych dzieci 
w Dakarze to nie tylko symboliczny gest, ale zwrócenie uwagi 
na problemy, z którymi na co dzień mierzą się Siostry Urszulan-
ki w Senegalu. Jak wygląda ich świat?

To, co zobaczyłam jest przerażające. Ta nieprawdopodobna 
bieda. Ludzie dosłownie żyjący w lepiankach. Brak nie tylko le-
karstw czy ubrań, ale nawet bieżącej wody. Siostry muszą karmić 
dzieci, bo inaczej umarłyby z głodu. Tam po prostu panuje pra-
wo dżungli. Silniejszy zabiera pokarm słabszemu. I to dosłownie. 
Czyli, gdy dziecko dostanie obiad do ręki, to niemal na pewno 
zostanie okradzione przez dorosłego. Widziałam wcześniej 
rozpaczliwe listy s. Ksawery w polskich mediach. Prosiła o każdy 
grosz, bo brakuje jej nawet na zasadzenie fasoli. Mleko w prosz-
ku, które podarowała Mlekovita pozwoli im na funkcjonowanie 
na dwa lata! To niewyobrażalna pomoc i podstawa do dalszego 
funkcjonowania. Jestem przeszczęśliwa, że mogłam dołożyć 
swoją cegiełkę do tego projektu.

Ale z Mlekovitą związana byłaś nie tylko na pustyniach 
 Dakaru. Prowadziłaś także firmową Wigilię. Spodziewałaś 
się, że taka impreza przyciąga najważniejsze osoby w kraju – 
 senatorów, prezesów firm, sportowców, biskupów, redaktorów 
z pierwszych stron gazet?

Byłam na Wigilii po raz pierwszy i już wiem, że chciałabym 
pojawić się ponownie. Prezes Sapiński osobiście oprowadził mnie 
wcześniej po zakładzie i powiem, że aż oniemiałam. Jechałam do 
małego miasteczka na Podlasiu, a zobaczyłam jedną z najwięk-
szych fabryk produkcyjnych na świecie. Wszystko nowoczesne, 
w pełni zautomatyzowane. Piorunujące wrażenie robi sam cykl 
produkcyjny. Za stworzenie takiej firmy na końcu świata, prezes 
powinien dostać Nagrodę Nobla.
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Więcej przepisów na www.mlekovita.com.pl

Smaczny dzień
z Mlekovitą

Masa krówkowa Kajmak
     Kajmak Kuchmistrza - gęsta, kremowa masa krówkowa - to nowość z MLEKOVITY . Oferowana w formie 
gotowej do użycia - bogactwo zastosowań pozwala przygotować wiele słodkich potraw.          
     Produkt jest doskonały do naleśników i gofrów, znakomicie wzbogaca smak kremów tortowych, lodów 
i deserów. Świetny do wypełnienia babeczek i ciastek oraz przekładania wafli. Nadaje się również do sma-
rowania pieczywa.

Nowość
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