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Szanowni Państwo,
22 lata – tyle czasu celebrujemy wspólnie Światowe Dni Mle-

ka. Byliśmy pionierami nie tylko w Polsce, ale również na świe-
cie. Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia 
i Rolnictwa dopiero trzy lata po Mlekovicie ustanowiła święto 
mleka. Warto jest wrócić wspomnieniami do naszych początków.

Na naszych scenach pojawiały się największe polskie gwiaz-
dy. Muzyki, kabaretu, show-biznesu. Przyjeżdżały do nas niemal 
wszystkie telewizje, pisały o nas najważniejsze polskie gazety, re-
lację robiły radia i portale internetowe. Nasze święto gromadzi 
kolejne pokolenia Polaków.

Niestety w tym roku musimy skupić się głównie na wspomin-
kach. Pandemia koronawirusa pokrzyżowała nam nasze plany. 
Chcieliśmy po raz kolejny dać radość naszym partnerom i miesz-
kańcom regionu. By jednak podtrzymać tradycję, w tym roku 
zdecydowaliśmy się  przygotować specjalne wydanie „Dobrego 
Gospodarza” i w ten sposób podziękować wszystkim, którzy 
przyczynili się do rozwoju naszej firmy.

Mlekovita to przede wszystkim potężny biznes, twardo stoją-
cy na światowych rynkach. COVID-19 mógł zepsuć nam zaba-
wę, ale nie zepsuł funkcjonowania firmy. Ta bije właśnie kolejne 
rekordy. I to pomimo tak niesprzyjających warunków. Może-
my więc pochwalić się rekordowym eksportem. Największym 
w historii portfolio rynków zagranicznych. Najpotężniejszą dy-
namiką sprzedaży. I najważniejsze! Niezwykle dużym prawdo-
podobieństwem, że rok 2020 zamkniemy przychodem przekra-
czającym 6 mld zł.

Tak dobre wyniki to efekt długofalowej strategii stawiania na 
nowoczesne technologie, innowacyjne rozwiązania, automatyza-
cję i samowystarczalność. Dzięki temu mamy produkty z najwyż-
szej światowej półki. Takie, które same się bronią. Nawet w trud-
nych gospodarczo czasach. Dzięki temu jesteśmy kilka długości 
przed konkurencją.

Pamiętajmy, że jakość zaczyna się już na etapie pozyskiwania su-
rowca. Dlatego tak dobre wyniki to również zasługa naszych dostaw-
ców. Ich codziennej, tytanicznej pracy. Poprawianiu warunków ho-
dowli. Rozwijaniu własnych gospodarstw. Chęci bycia najlepszym.

Olbrzymi ukłon składam również pracownikom. Każdy z nich 
oddaje serce, by Mlekovita była mlecznym liderem w tej części 
świata. Ich zapał powoduje, że cała nasza grupa jest polskim jed-
norożcem na światowych rynkach.

Pragnę podziękować także naszym kontrahentom, którzy 
przyczynili się i przyczyniają do ciągłego rozwoju Mlekovity.

Dzięki Wam wszystkim historia pisze się na naszych oczach!

Dariusz Sapiński
Prezes Zarządu Grupy Mlekovita
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Mlekovita poleca

O tym, jak ważną rolę odgrywa mleko w życiu człowieka, 
świadczy jego niemal mityczny status w wielu cywilizacjach

Specjalnie dla naszych Czytelników przygotowaliśmy 
kolejną porcję ciekawych przepisów kulinarnych, idealnych 
na każdy dzień
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o najwyższej jakości, których koniecznie trzeba spróbować
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Historia pisana na naszych oczach

Trzecie pokolenie z Mlekovitą

Niezwykle trudne czasy nie przeszkadzają w intensyfikacji 
sprzedaży. Pandemia miała zachwiać światową gospodarką. 
Tymczasem Mlekovita śrubuje własne wyniki

Historia Mlekovity sięga 1928 r. Dokładnie w tym samym roku 
senior Nienałtowski zrealizował swoją pierwszą dostawę 
mleka do zakładu w Wysokiem Mazowieckiem
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CHRONIMY TO, 
CO DOBRE.
TERAZ BARDZIEJ NIŻ 
KIEDYKOLWIEK.

CIĄGŁE INNOWACJE
W ŚWIECIE OPAKOWAŃ

Każdego dnia ludzie na całym świecie polegają 
na producentach żywności, jej dystrybutorach 
i sprzedawcach, którzy dostarczają bezpieczną 
żywność i napoje. Dziś, przy rosnących 
wymaganiach dotyczących ochrony zdrowia 
i zrównoważonego rozwoju, oczekiwania te są 
większe niż kiedykolwiek. 

W Tetra Pak dbamy o to, by ludzie na 
całym świecie mieli dostęp do bezpiecznej 
żywności najwyższej jakości. Jako pionierzy 
w technologiach ochrony żywności, które 
przedłużają okres jej przydatności do 
spożycia (bez potrzeby stosowania środków 
konserwujących), odgrywamy kluczową rolę 
w rozwiązywaniu jednego z najważniejszych 
wyzwań na świecie – zapewniania 
bezpieczeństwa żywności.

Dzięki ścisłej współpracy z naszymi partnerami 
w całym łańcuchu produkcji i dostaw 
nieustannie znajdujemy nowe sposoby, 
by pomóc naszym klientom zachować pełną 
kontrolę nad produkcją. Pomagamy im 
reagować na trudne warunki rynkowe i nowe 
wymagania konsumentów na całym świecie.

Nasze zaangażowanie w zapewnianie 
globalnego dostępu do bezpiecznej, 
wysokojakościowej żywności to tylko jeden 
z przykładów na to, w jaki sposób chronimy to, 
co dobre.

Poznaj tę i inne nasze inicjatywy na 
www.tetrapak.pl 

Zdecydowanie najważniejszą cechą opakowań 
Tetra Pak jest to, że poprzez swoją budowę chronią 
one zawartość przed wpływem tlenu i promieni 
UV, a co za tym idzie, zapewniają bezpieczeństwo 
i trwałość żywności. Warto przyjrzeć się ich 
najważniejszemu składnikowi, celulozie, o której 
opowiada Jacek Świgoń, Dyrektor Sprzedaży 
w firmie Tetra Pak:

  Nasze opakowania w aż 80% składają się 
z celulozy pozyskiwanej z drewna, które posiada 
certyfikat FSC®. Daje on gwarancję, że surowce 
do produkcji opakowań Tetra Pak pochodzą 
z odpowiedzialnie zarządzanych lasów i innych 
kontrolowanych źródeł. Dzięki odpowiedniemu 
zarządzeniu drewnem z certyfikowanego źródła 
staje się ono surowcem niewyczerpalnym. 
Odzyskana celuloza może być przetwarzana jeszcze 
wielokrotnie.

W Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat 
obserwowany jest ponad 20-krotny wzrost 
recyklingu opakowań wielomateriałowych:

  Kartony Tetra Pak mogą być poddane 
pełnemu recyklingowi, jeśli po opróżnieniu zostaną 
wyrzucone do żółtego pojemnika na odpady 
zmieszane. Wówczas o odzyskanie z nich surowców 
wtórnych zadba jedna z czterech papierni, które 
w wydajny sposób działają na terenie naszego 
kraju         – dodaje Jacek Świgoń.

Dodatkową ochronę zawartości opakowań 
gwarantują cienka warstwa folii polietylenowej, 
a w przypadku kartonów aseptycznych także 
warstwa aluminium, która jest cieńsza od ludzkiego 
włosa. Taki skład opakowania, o którym mowa, 
sprawia że jest ono lżejsze niż na przykład szkło 
lub puszki, a co za tym idzie – bardziej przyjazne 
środowisku (generuje bowiem mniejszy ślad 
węglowy). Jeśli dodamy do tego specjalny kształt 
kartonów, który sprawia, że w transporcie zajmują 
one mniej miejsca, widzimy kolejny krok firmy ku 
temu, by minimalizować wpływ producentów na 
planetę.

  W czasach, gdy dbałość o środowisko 
powinna być priorytetem nie tylko dla klienta 
końcowego, ale też dla producentów, firma Tetra 
Pak idzie o krok dalej. Stąd wprowadzenie do 
portfolio opakowań bio-based, czyli o pochodzeniu 
roślinnym. Już w 2019 roku firma wprowadziła na 
polski rynek kartony Tetra Prisma Aseptic 1000 
Square Bio Based Craft z certyfikowanej celulozy, 
w których zakrętka także została wykonana 
z surowca pochodzenia roślinnego – trzciny 
cukrowej. Takie działania redukują wydobycie 
paliw kopalnych i emisję dwutlenku węgla w całym 
cyklu życia produktu, przy zachowaniu wszystkich 
ochronnych właściwości opakowania 
– dodaje Jacek Świgoń.

Nie jest to jedyna innowacja firmy na rzecz 
środowiska w ostatnim czasie. Kolejnym krokiem 
w kierunku stworzenia opakowań o pochodzeniu 
w pełni roślinnym było wprowadzenie przez 
Tetra Pak papierowych słomek nadających się do 
recyklingu wraz z resztą opakowania kartonowego. 
Słomki te celowo nie zostały objęte patentem przez 
firmę, by cała branża opakowań mogła korzystać 
z tego rozwiązania osiągając wspólny cel – dążenie 
do niskoemisyjnej gospodarki o obiegu zamkniętym.

Co ważne, do 2021 roku Tetra Pak przeznaczy aż 
80 milionów euro na zaangażowanie w inwestycje 
związane z papierowymi słomkami, zakrętkami 
mocowanymi do opakowań i innymi rozwiązaniami, 
które zastępują słomki z tworzyw sztucznych na 
bazie paliw kopalnych. Przez lata firma podjęła także 
szereg inwestycji związanych z rozbudowywaniem 
struktury recyclingu na świecie:

  Nasze badania nad technologią recyklingu we 
współpracy z wieloma partnerami trwają już ponad 
25 lat. Tylko w latach 2012–2018 zainwestowaliśmy 
aż 20 milionów euro w rozwój tego kluczowego dla 
nas obszaru. W Tetra Pak wierzymy, że gdy łańcuch 
wartości recyklingu działa dobrze, zapobiega 
zaśmiecaniu planety, pozwala oszczędzać zasoby 
i ogranicza wpływ na klimat i środowisko naturalne 
– podsumowanie Jacek Świgoń.

Kartonowe opakowania na płynną żywność chronią mleko i produkty mleczne przed 
wpływem czynników zewnętrznych – to ich główna i najbardziej znana cecha. 
Dziś odpowiadamy na pytania: jaka jest ich przewaga nad alternatywnymi formami 
opakowań, jakie innowacje są wdrażane przez lidera w branży – firmę Tetra Pak 
– oraz co zrobić, by kartony mogły zostać poddane recyklingowi i zyskać drugie życie?

Partner główny wydania: Partnerzy wydania:
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Bank Gospodarstwa Krajowego
dba o zrównoważony rozwój
kraju i społeczeństwa
Bank Gospodarstwa Krajowego od 96 lat dba o rozwój społeczno-gospodarczy naszego kraju. 
Szkoły, szpitale, nowoczesne budynki bez barier architektonicznych, zrewitalizowane zakątki 
polskich miasteczek, które stają się ich wizytówką. Właśnie takie inwestycje mają szczególne 
znaczenie dla lokalnych społeczności, w ich finansowaniu pomaga Bank Gospodarstwa Krajowego. 
Rozwiązania finansowe BGK wspierają też budowę autostrad, dróg ekspresowych, obwodnic 
i szlaków kolejowych.

Bank od lat wspiera miejsca kultywujące lokalne historie, instytucje dbające o zachowanie historii 
miejsc i ludzi. Powstawanie takich miejsc możliwe jest dzięki pożyczkom unijnym udzielanym przez 
BGK. Bank poprawia jakość życia Polaków także przez finansowanie rewitalizacji miejsc kultowych 
i takich, które mają potencjał by się nimi stać. Wspiera też powstawanie funkcjonalnych miast, 
które służą mieszkańcom, spajają lokalne społeczności i tworzą przyjazną atmosferę.
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Mleczne święto organizowane w Wysokiem Mazowieckiem jest jed-
ną z największych tego typu imprez na świecie. Przy każdej edycji 
przyciąga nieprzebrane tłumy, kusząc publiczność warsztatami kulinar-
nymi, stoiskami z degustacją mlecznych smakowitości oraz występami 
artystycznymi. Dlaczego zdecydowano się na ustanowienie dnia celebracji 
mleka? Przede wszystkim po to, aby podkreślić wagę białego złota oraz sa-
mego przemysłu mleczarskiego, a także by promować udział nabiału w co-
dziennej, zdrowej diecie.

W końcu, jak wynika z raportów FAO, ponad miliard ludzi na świecie 
czerpie środki utrzymania właśnie z tego sektora gospodarki, a więcej niż 
sześć miliardów ludzi włącza nabiał do swojej diety. Nie mówiąc już o tym, 
że przecież wiele lokalnych kuchni opiera swoje flagowe dania na pro-
duktach pochodzenia mlecznego, a część z nich stanowi wręcz narodowe 
symbole. Jak chociażby mozzarella we Włoszech, ser brie we Francji czy ser 
feta na greckich wyspach. Kiedyś dostęp do tego rodzaju artykułów spo-
żywczych był mocno ograniczony i uchodził za nieosiągalny luksus. Dziś, 
dzięki takim przedsiębiorstwom jak Mlekovita i jej szerokiej gamie produk-
towej, można bez przeszkód eksplorować zagraniczne smaki, sięgając m.in. 
po sery wytwarzane przez polską firmę na rodzimym rynku, takie jak mo-
zzarella, mascarpone, sery pleśniowe czy Favita.

Polska kultura mlekiem płynąca

Polska kultura i kuchnia przecież także mają nabiał wpisany w swoje 
DNA. Widok krów na łąkach nieprzypadkowo jest od wieków nie-
odłącznym elementem krajobrazu naszej rodzimej wsi, a podstawę 
wielu narodowych dań stanowią śmietany, twarogi, kefiry czy jak-
że charakterystyczna dla Polski maślanka. Co więcej, o charakterze 
poszczególnych regionów także decyduje kuchnia i tu można do-
szukać się wielu mlecznych akcentów. Wymienić można choćby 
wielkopolskie pyry z gzikiem, podhalańskie proziaki z masłem czy 
kultowe bryndze. Zdecydowanie jest czym się chwalić, dlatego Mle-
kovita czynnie popularyzuje „perełki” polskiego nabiału. Także tego 
regionalnego, sukcesywnie rozbudowując kolejne linie produktowe, 
a także eksportując rodzime wyroby na zagraniczne rynki. 

Światowy Dzień Mleka to doskonała okazja dla 
hodowców - producentów mleka, przetwórców, 
kooperantów branży i konsumentów, by święto-
wać wspólne rozwijanie mleczarskiego potentata 
o światowej renomie.

Na zdrowie! 22 lata 
mlecznych toastów
Mlekovita, jak na prawdziwego lidera przystało, okazała się swoistym
prekursorem. Zainicjowała obchody Światowego Dnia Mleka już
w 1998 roku, aż trzy lata przed ogłoszeniem tego święta przez FAO, czyli 
Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa.

R E K L A M A
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Firma SIG jest globalnym dostawcą systemów i rozwiązań do produkcji żywności oraz napojów w kartonowych opakowaniach aseptycznych. 
Współpracuje z Mlekovitą od 25 lat, aby wspólnie dostarczać konsumentom mleko w bezpieczny, efektywny jak również przyjazny zdrowiu i środowi-
sku sposób. Działając zgodnie ze strategią, zbudowaną w oparciu o analizę trendów rynkowych oraz potrzeb odbiorców, SIG pomaga sprostać rosną-
cym wymaganiom branży poprzez rozwój i wdrażanie opakowań oraz maszyn o najwyższych standardach w zakresie ochrony środowiska.

SIG posiada innowacyjną platformę produkcyjną Nowej Generacji o wyjątkowej wydajności, 
która znacznie ogranicza całkowite koszty produkcji, w tym zużycie mediów i materiałów 
niezbędnych w procesie produkcyjnym. Dla producenta oznacza to nie tylko oszczędności 
finansowe, ale również świadome przyczynienie się m.in. do ograniczenia zużycia zasobów 
naturalnych, co jest zgodne z zasadą Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Cechą lidera 
rynkowego jest nadawanie tempa i wyznaczanie standardów w branży nie tylko w zakresie 
technologii, ale również promocji i edukacji na temat ekologicznych rozwiązań wśród użyt-
kowników finalnych.

– Zainteresowanie przemysłu i konsumentów kwestiami ochrony środowiska rośnie z roku na 
rok. Konsumenci są obecnie bardziej świadomi ekologicznie niż kiedykolwiek wcześniej. Coraz 
bardziej domagają się zrównoważonych produktów najwyższej jakości, zarówno jeśli chodzi 
o sam produkt jak i jego opakowanie. Chcą mieć w ten sposób poczucie, że dokładają swoją 
małą cegiełkę do ochrony środowiska. Nasze innowacje produktowe, zarówno odnoszące się 
do oszczędnych linii i procesów produkcyjnych jak i samych opakowań z wyjątkowo niskim śla-
dem węglowym, są odpowiedzią na te potrzeby – podkreśla Sylwia Jurys, Head of Market Area 
Poland Nordics Russia.

OPAKOWANIA W ZGODZIE Z NATURĄ

Firma SIG oferuje szereg rozwiązań znacząco obniżających ślad węglowy 
produktu finalnego. Jednym z nich jest innowacyjna struktura opakowa-
nia kartonowego SIGNATURE 100, która jest wyznacznikiem zrównowa-
żonego rozwoju w branży. To pierwsze na świecie aseptyczne opakowanie 
kartonowe w 100% połączone z odnawialnymi materiałami roślinnymi. 
Ta przełomowa struktura została zaprojektowana specjalnie dla mleka. 
Nie zawiera warstwy aluminium, a zapewnia zachowanie niezmienionego 
terminu przydatności do spożycia. Co więcej, tradycyjne polimery na ba-
zie paliw kopalnych zostały w niej zastąpione alternatywami pochodze-
nia roślinnego. 

Należy podkreślić, że użyte surowce nie pochodzą z upraw mogących służyć za pożywienie, pozyskujemy je w 100% z przemysłu drzewnego. 
Zastosowane polimery pochodzą z odnawialnych europejskich źródeł drewna i są certyfikowane zgodnie z certyfikatem ISCC PLUS (International 
Sustainability & Carbon Certification). Dzięki naszej technologii, ślad węglowy SIGNATURE 100 jest średnio dla Europy, aż 66% niższy w porównaniu 
do konwencjonalnego 1 litrowego opakowania kartonowego SIG tego samego formatu w całym cyklu życia produktu (na podstawie badania europej-
skiego LCA). Alternatywną eko strukturą opakowania jest ECOPLUS, z której również została wyeliminowana warstwa aluminium, warstwa papieru 
jest certyfikowana FSC, a polimery są pochodzenia tradycyjnego. Dla produktów wrażliwych na światło i tlen SIG rekomenduje SIGNATURE Full Barrier 
z polimerami uzyskanymi na bazie roślin i z warstwą odpowiedzialnie pozyskiwanego aluminim.

SIG oferuje również zastosowanie struktury SIGNIA. W porównaniu do standardowego rozwiązania wyeliminowany został etap bielenia papieru. 
Dzięki temu osiągnięto efekt naturalnego brązowego kartonu. Warstwa ochronna PE jest zachowana a właściwości ochronne produktu jak i okres 
przydatności pozostają niezmienne. Organiczny wygląd opakowania komunikuje ekologiczność i zrównoważony rozwój jak również jest doskonałym 
rozwiązaniem dla naturalnych produktów, a to pozwala na osiągnięcie doskonałej synergii w komunikacji skierowanej do konsumentów. Warto pod-
kreślić, że we wszystkich opakowaniach, gdzie zalecane jest użycie struktury z aluminium, pochodzi ono z odpowiedzialnie zarządzanych źródeł, co po-
twierdza certyfikacja ASI (Aluminium Stewardship Initiative).

SIG - PARTNER W BIZNESIE

Firma SIG od wielu lat zaznacza swoją pozycję na rynku napojów dzięki innowacyjnym formatom opakowań kartonowych oraz nowoczesnym liniom 
technologicznym. Jej rozwiązania pozwalają dostarczyć konsumentom ich produkty w bezpieczny, przyjazny środowisku i ekonomiczny sposób, jedno-
cześnie wspierając producentów promowaniu rozwiązań proekologicznych.

Bank Gospodarstwa Krajowego
dba o zrównoważony rozwój
kraju i społeczeństwa
Bank Gospodarstwa Krajowego od 96 lat dba o rozwój społeczno-gospodarczy naszego kraju. 
Szkoły, szpitale, nowoczesne budynki bez barier architektonicznych, zrewitalizowane zakątki 
polskich miasteczek, które stają się ich wizytówką. Właśnie takie inwestycje mają szczególne 
znaczenie dla lokalnych społeczności, w ich finansowaniu pomaga Bank Gospodarstwa Krajowego. 
Rozwiązania finansowe BGK wspierają też budowę autostrad, dróg ekspresowych, obwodnic 
i szlaków kolejowych.

Bank od lat wspiera miejsca kultywujące lokalne historie, instytucje dbające o zachowanie historii 
miejsc i ludzi. Powstawanie takich miejsc możliwe jest dzięki pożyczkom unijnym udzielanym przez 
BGK. Bank poprawia jakość życia Polaków także przez finansowanie rewitalizacji miejsc kultowych 
i takich, które mają potencjał by się nimi stać. Wspiera też powstawanie funkcjonalnych miast, 
które służą mieszkańcom, spajają lokalne społeczności i tworzą przyjazną atmosferę.
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PGE Obrót zapewnia energię ponad 5 milionom Klientów w całym kraju. Gwarantuje bezpieczeństwo i stabilność dostaw bazując na 
potencjale Grupy Kapitałowej PGE – jednej z największych grup energetycznych w Europie Środkowo-Wschodniej.
 
Spółka stawia na partnerski dialog i niezawodną obsługę, zapewniając kompleksową realizację potrzeb energetycznych swoich Partne-
rów biznesowych. W swoich szeregach skupia doświadczonych ekspertów od lat działających na rynku energetycznym. Dzięki indywi-
dualnemu podejściu i dopasowaniu oferty Spółki do specyfiki danego przedsiębiorstwa, Klienci PGE Obrót mają możliwość optymaliza-
cji wydatków związanych z energią elektryczną i budowy oszczędności swojej firmy.

W swojej działalności PGE Obrót kieruje się troską o środowisko naturalne, dlatego Spółka zachęca Klientów do korzystania z eFaktury. 
PGE Obrót stawia również na rozwój kanałów zdalnych jak eBOK, obszarów e-commerce, automatyzację procesów sprzedażowych, roz-
liczeniowych i obsługowych.
 
Jako rzetelny i wiarygodny partner na rynku, PGE Obrót posiada certyfikat firmy działającej zgodnie z Dobrymi Praktykami Sprzedaw-
ców Energii Elektrycznej opracowanymi przez Towarzystwo Obrotu Energią (TOE). PGE Obrót od lat nagradzana jest godłem „Firma  
Przyjazna Klientowi”, co jest wyjątkowym sukcesem, ponieważ o tym, czy dana firma zasługuje na taką nagrodę, decydują tylko  
i wyłącznie Klienci.
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– Jesteśmy dumni z naszych osiągnięć i z naszej historii, ale sta-
le stawiamy sobie nowe cele i wyzwania. Ważne jest, by wykorzystać 
ten szczególny czas do podejmowania wielkich, śmiałych projektów, 
czyli takich przedsięwzięć, których realizacja zapewni kolejnym po-
koleniom lepszą przyszłość, bezpieczeństwo i fundament pod przyszłe 
sukcesy – powiedział w przemowie inaugurującej ubiegłoroczne 
uroczystości Światowego Dnia Mleka Prezes Zarządu Grupy Mleko-
vita, Dariusz Sapiński.

Statuetki i rekordy

Podczas zeszłorocznej edycji mleczna scena gościła między inny-
mi takich uznanych wykonawców jak Margaret czy kabaret  Łowcy.B. 
Nie mogło zabraknąć także akcentu z rywalizacją w tle – w kanon fe-
stynu Mlekovity wpisały się Mistrzostwa w Piciu Mleka, czyli rywa-
lizacja polegająca na wypiciu litra mleka na czas. Z uznaniem wspo-
mnieć należy tu ubiegłorocznego (i już kilkukrotnego) zwycięzcę, 
Wiesława Szydłowskiego, który triumfował z bezkonkurencyjnym 
czasem 8,36 s. Od 2012 r. nie udało się jednak pobić niespełna 7-se-
kundowego rekordu Andrzeja Sochy.

Jednak Światowy Dzień Mleka to nie tylko festiwal pełen świet-
nej zabawy dla całych rodzin, ale także okazja do wyróżnienia 
podmiotów przyczyniających się do rozwoju polskiego mleczar-
stwa oraz podkreślenia roli tego sektora w krajowej gospodarce.

Świadczą o tym patronaty honorowe obejmowane nad imprezą 
na przestrzeni lat, m.in. w 2019 Ministra Przedsiębiorczości i Tech-
nologii czy potrójny w 2015: Ministra Gospodarki, Ministra Spraw 
Zagranicznych i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podczas części 
oficjalnej regularnie odbywa się specjalna uroczystość wręczenia na 
scenie statuetek w ramach uhonorowania najbardziej zasłużonych 
osób i firm z branży. W ramach ceremonii wręczone zostają rów-
nież odznaki honorowe „Zasłużony dla Rolnictwa”, nadawane przez 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, czy odznaki „Zasłużony dla 
Spółdzielczości Mleczarskiej”, przyznawane przez Krajowy Związek 
Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny. 

O tym, jak istotną rolę odgrywa w polskiej gospodarce sektor 
mleczarski, świadczy coroczna obecność licznie reprezentowa-
nych przedstawicieli na szczeblu rządowym i samorządowym, 
ambasadorów z różnych krajów świata czy mediów.

Jubileuszowe świętowanie w 2018 roku

Zdecydowanie wyjątkowy charakter miały obchody Światowego 
Dnia Mleka w 2018 roku, kiedy organizowane od 20 lat wydarzenie 
zbiegło się z jubileuszem 90-lecia istnienia Mlekovity.

 – Światowy Dzień Mleka to okazja do świętowania. Powód do 
dumy dla producentów, przetwórców i konsumentów z tego, że dzięki 
nim Mlekovita jest w czołówce europejskich producentów i ekspor-
terów nabiału, firmą o ustalonej renomie na świecie i najcenniejszą 
marką w produkcyjnym sektorze polskiej gospodarki. Dzisiejszy dzień 
jest szczególny i wyjątkowy także z uwagi na przypadający w bieżą-
cym roku jubileusz 90-lecia, który świętujemy wspólnie z naszymi 
hodowcami i producentami mleka, pracownikami oraz partnerami 
biznesowymi – w ten sposób podczas części oficjalnej przywitał się 
z festiwalowymi gośćmi Prezes Mlekovity.

Jubileuszowej edycji blasku dodało także specjalnie wystosowane 
z tej okazji przesłanie Kardynała Stanisława Dziwisza, który przesłał 
gratulacje wciąż powiększającego się grona odbiorców w kraju oraz 
za granicą oraz specjalne błogosławieństwo dla wszystkich uczestni-
ków Światowego Dnia Mleka. Podkreślił także rolę wspólnoty przy 
budowaniu przedsiębiorstwa w ramach społeczności.

Istotę i ważność wspólnoty podkreślił również Prezes Zarządu 
Grupy Mlekovita Dariusz Sapiński podczas przemowy otwierającej 
część oficjalną:

 – Ważne, abyśmy my, obywatele polscy, uwierzy-
li w wysoką jakość naszych produktów, a tym sa-
mym w wysoką jakość naszej pracy. Przecież to 
my te produkty wytwarzamy. I jesteśmy z nich 
dumni. Kupując produkty Mlekovity, wszyscy przy-
czyniamy się do wzrostu stabilnego funkcjonalne-
go dochodu narodowego, to jest poprawy nasze-
go poziomu życia.

I trudno się z tym nie zgodzić, bo mleko w naszym kraju nie spro-
wadza się tylko do znaku polskości, ale stanowi realne źródło utrzy-
mania wielu rodzin i umacnia polską gospodarkę. Trzeba to pod-
kreślać nie tylko od święta. I choć w tym roku z powodu epidemii 
koronawirusa świętowanie Światowego Dnia Mleka przyjmuje nieco 
inną formę niż zazwyczaj, niezmiennie tak jak przy poprzednich edy-
cjach warto z tej okazji wznieść toast symboliczną szklanką mleka.

R E K L A M A
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Mówi o nas cały świat
Każda kolejna edycja Światowego Dnia Mleka to widowiskowe show 
z udziałem największych polskich gwiazd estrady oraz znamienitych 
gości. Zobaczmy, kto przez lata gościł na naszych scenach.
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Pierwsza edycja Światowych Dni Mleka 
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2010
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Mleko jest dla nas tym, 
czym dla Arabów ropa
Rozwój Mlekovity jest rozwojem całego rodzimego rolnictwa 
– mówią zgodnie wszyscy branżowi eksperci. Co piąty litr 
wyprodukowanego w Polsce mleka przetwarzany jest w zakładach 
zarządzanych przez Prezesa Dariusza Sapińskiego.

Grupa Mlekovita kolejny rok z rzędu zwyciężyła w „Ogólnopolskim 
Rankingu Najlepszych Spółdzielni Mleczarskich” publikowanym 
w Dzienniku Gazecie Prawnej. To oczywiście tylko jedno z wie-
lu wyróżnień. Firma przewodzi również w zestawieniu tygodnika 
Wprost „Złota 100 Polskiego Rolnictwa”. Mlekovita w każdej możli-
wej klasyfikacji uznawana jest za największą firmę mleczarską w Eu-
ropie Środkowo-Wschodniej, a sama odpowiada za jedną czwartą 
całości branży nabiału w Polsce.

Nic dziwnego, że Prezes Dariusz Sapiński za każdym razem przy-
pomina, że mleko jest dla Polski tym, czym dla Arabów ropa. Czyli 
białym złotem.

Rocznie w naszym kraju produkujemy aż 14 mld litrów mle-
ka. Co piąty litr z tej liczby przerabiany jest w zakładach Mle-
kovity. Jako kraj jesteśmy też piątym producentem w Unii Euro-

pejskiej. Więcej mleka skupują od nas jedynie Niemcy, Francja, 
Holandia i Włochy. Czyli kraje o wiele od nas większe, bogatsze 
i ludniejsze. Choć akurat z Włochami bardzo często walczymy 
o czwartą pozycję. W produkcji globalnej zajmujemy 12. miej-
sce.

Żeby zmagazynować tę ilość mleka w jednym czasie i miejscu, 
musielibyśmy zalać nim 4,5 tys. Stadionów Narodowych. Ważne jest 
również to, że co trzecia szklanka naszego mleka trafia za granicę. 
Największa w tym zasługa Mlekovity, która ściąga kapitał z rynków 
zagranicznych do Polski na poziomie ponad 1,5 mld zł!

Co to oznacza dla rolników? Przede wszystkim możliwość roz-
woju własnych gospodarstw. Gdyby nie eksport, polscy rolnicy mu-
sieliby ograniczyć produkcję mleka aż o niemal 5 mld litrów! Co 
trzecie gospodarstwo mleczne w naszym kraju przestałoby istnieć.

www.formika.com.pl
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– Pojedynczy rolnicy, nawet ci najwięksi i najbardziej innowacyjni, nie 
są w stanie sami eksportować swojego surowca. To zadanie dla nowocze-
snych przetwórców, którzy swoimi kontaktami, doświadczeniem i cieka-
wymi produktami zdobywają kolejne państwa – uważa Marcin Hydzik, 
prezes Związku Polskich Przetwórców Mleka. – Dlatego tak ważne jest, 
że Mlekovita rośnie w siłę i konsoliduje całą branżę.

Rozwój Mlekovity jest więc rozwojem całego polskiego sektora 
mlecznego. A to przecież potężna branża. Wystarczy wspomnieć, że 
pogłowie krów mlecznych w Polsce na koniec 2019 roku wynosiło 
ponad 2 mln sztuk. Co dziesiąta krowa w UE jest więc znad Wisły. 
Średnio każda z nich „wyprodukowała” w ciągu roku ponad 6 tys. 
litrów mleka. To zdecydowanie mniej niż średnia UE, ale zdecydo-
wanie więcej niż jeszcze 10 lat temu. Efektywność tego biznesu ro-
śnie, bo i rolnicy stawiają na nowe technologie, nowoczesne żywie-
nie zwierząt i profesjonalizację gospodarstw. Ale ich struktura ciągle 
jest bardzo nieatrakcyjna ekonomicznie.

– W Polsce mamy niemal ćwierć miliona gospodarstw mlecznych 
– tłumaczy Dorota Śmigielska, analityk rynku mleka z Polskiej Fe-
deracji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. – Niestety mamy też 
bardzo duże rozdrobnienie produkcji. Około 70% stanowią małe go-
spodarstwa utrzymujące do 9 sztuk. Duże gospodarstwa, czyli takie od 
100 sztuk i więcej to niecały 1%.

Chociaż akurat w przypadku Mlekovity dane ogólnopolskie nie 
mają przełożenia. Olbrzymia część jej dostawców to już nawet nie 
gospodarstwa rolne, a profesjonalnie zarządzane przedsiębiorstwa.

Obory są w pełni zautomatyzowane. Zainstalowany jest całodobowy 
monitoring. Do gospodarstw przyjeżdża ekspert ds. żywienia zwierząt, 
którego zadaniem jest wyłącznie doradztwo, jako że duża część dostaw-
ców jest samowystarczalna.

– Warto też zaznaczyć, że dobra kondycja finansowa Mlekovity 
oznacza dobrą kondycję finansową jej dostawców, a w konsekwencji 
znacznej części polskiego rolnictwa – dodaje Hydzik.

Polski rolnik mający stałą współpracę z Mlekovitą jest bowiem 
witany z otwartymi rękoma w każdym banku. Ma ułatwioną ścieżkę 
do kredytowania, a zarazem rozwoju swojego gospodarstwa.

– Gdy starałem się o finansowanie na budowę nowej obory na ponad 
350 legowisk i przedstawiłem biznesplan, w którym na pierwszym miej-
scu była sprzedaż mleka do Mlekovity, to instytucje finansowe same biły 
się o to, bym był ich kontrahentem – tłumaczy Krzysztof Nienałtowski, 
członek Rady Nadzorczej, jeden z dużych producentów mleka i do-
stawców do Mlekovity.

Warto też zwrócić uwagę, że rynek nabiału odpowiada aż za 16% 
całego polskiego spożywczego FMCG. Niemal nigdzie na świecie 
ten współczynnik nie jest tak wysoki. To również pokazuje, jak silna 
jest pozycja mleka w całej rodzimej gospodarce.

– Nasza branża jako jedna z nielicznych oparła się zachodniej 
konkurencji – komentuje Prezes Zarządu Grupy Mlekovita Dariusz 
Sapiński. – Dzisiaj to my tworzymy potężną wartość dodaną do całej 
polskiej gospodarki, a przede wszystkim dajemy szansę na godne życie 
polskim rolnikom. Niezwykle cieszę się, że udało się nam to akurat 
w mleku.
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Fabryka Proszków Mlecznych w centrali Grupy 
Mlekovita w Wysokiem Mazowieckiem (w tle 
pozostała część zakładu)
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 Mlekovita jest dla nas 
darem niebios
Wszędzie tam, gdzie pojawia się Mlekovita, pojawiają się też najwyższe 

światowe standardy Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, najnowocześniejsze 

technologie i idealna współpraca z lokalną społecznością i samorządem. 

„Wejście Mlekovity na nasz rynek to najlepsze, co mogło nas spotkać”  

– mówią zgodnie włodarze poszczególnych miast związanych z firmą. 

163 – tyle jest w Polsce Okręgowych Spół-
dzielni Mleczarskich lub firm przypomina-
jących OSM-y. Oznacza to, że średnio w co 
drugim mieście powiatowym jest zakład 
mleczny. Jeszcze w 2015 roku było ich 177, 
a w okresie przemian ustrojowych niemal 
pół tysiąca. Ich liczba spada z każdym ro-
kiem, bo albo są zarządzane nieefektywnie, 
albo nie wytrzymują konkurencji na coraz 
bardziej wymagającym rynku. Jedynie ich 
konsolidacja daje szansę na wysokiej ja-
kości produkty, utrzymanie miejsc pracy 
w regionie i stabilną sytuację społeczną. Bo 
umiejscowione są zazwyczaj w mniejszych 
miejscowościach. Czyli bardzo często są 
największym zakładem przetwórczym w re-
gionie, dając zatrudnienie dla całych rodzin 
i utrzymanie dla lokalnych rolników.

Mlekovita przed upadłością uratowa-
ła już kilkanaście zakładów przetwórczych 
w całej Polsce. Włączenie w struktury Grupy 
Mlekovita zapewnia funkcjonowanie i roz-
wój nowych zakładów.

– Myślę, że Mlekovita jest jednym z najja-
śniejszych punktów, jeżeli chodzi o partnerów 
działających w naszym mieście – tłumaczy 
w rozmowie z „Dobrym Gospodarzem” To-
masz Matuszewski, burmistrz Sanoka.

Tamtejsza spółdzielnia weszła w skład Grupy 
Mlekovita w 2014 r. Wcześniej była to OSM Sa-
nok, założona w 1956 roku. W chwili konsolida-
cji odbierała mleko od 800 dostawców z 22 gmin 
w 6 powiatach województwa podkarpackiego. 
Połączenie pozwoliło na optymalizację kosztów 
produkcji i przerobu oraz logistyki. Ponadto Sa-
nok zyskał rynek zbytu w skali ogólnopolskiej.

Tomasz Matuszewski, 
 burmistrz Sanoka

Oddział Mlekovity w Sanoku
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– Zastanawialiśmy się, co z tego wyjdzie 
– wraca pamięcią do 2014 r. Matuszewski. 
– Okazało się, że wszystkim wyszło to na do-
bre. Dziś jesteśmy dumni z tego, że Mlekovi-
ta jest w Sanoku.

W tym niespełna 40-tys. mieście spół-
dzielnia zarządzana przez Prezesa Dariusza 
Sapińskiego zatrudnia ponad 200 pracow-
ników i jest jednym z największych i naj-
lepszych pracodawców w regionie. Od razu 
wprowadziła również bardzo wysokie stan-
dardy Społecznej Odpowiedzialności Bizne-
su. Mocno zaangażowała się we współpracę 
i pomoc dla lokalnej społeczności.

– Realizujemy wspólnie wiele działań 
na szczeblu lokalnym i w obszarze kultury. 
 Mlekovita jest partnerem Sanockiej Funda-
cji Rozwoju Sportu, wspiera również inne 
kluby sportowe – dodaje Matuszewski.

Mleko z Bieszczad, które trafia do Mleko-
vity ma znakomitą jakość, a sklepy w obrębie 
miasta są bardzo dobrze zaopatrzone w jej 
produkty. Dzięki temu sprzedaż jest na wy-
sokim poziomie. Burmistrz Sanoka przeko-
nuje, że jego miasto jest w polskiej czołówce, 
jeżeli chodzi o sprzedaż produktów Mlekovity 
w przeliczeniu na liczbę mieszkańców.

Inni włodarze miast widząc, jak wiele zy-
skał Sanok na inwestycji w tamtejszy OSM, 
również chcieliby mieć u siebie Mlekovitę. 
Sami szukają miejsc i zachęcają Prezesa Sa-
pińskiego do współpracy.

Przykładem kolejnej udanej synergii 
jest Lubawa (woj. warmińsko-mazurskie). 
Tamtejsza spółdzielnia weszła w skład Gru-
py w 2007 r.

– Było to dobrym krokiem, zarówno dla 
miasta, jak i całego subregionu – opowiada 

Maciej Radtke,  
burmistrz Lubawy

tomasz.motylewski@icl-group.com  |  +48 600 885 335

ICL Polska Sp. z o.o. 
ul. Taneczna 18 bud. A 
02-829 Warszawa                                                                     
Odwiedź nas: www.iclfood.com oraz LinkedIn

Sole Emulgujące  JOHA® i SOLVA® 

oraz Stabilizatory BEKAPLUS®

R E K L A M A
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Maciej Radke, burmistrz Lubawy. – Zapo-
czątkowało bowiem jeszcze szerszy rozwój 
przemysłu mleczarskiego na naszym terenie. 
Skorzystała miejscowość, rolnicy, a także 
konsumenci, do których trafiają znakomitej 
jakości zdrowe produkty.

Warto też dodać, że w przypadku Luba-
wy na obecności Mlekovity korzysta nie 
tylko sektor mleczny i rolniczy. Wizja re-
gionów, którą obrał Prezes Dariusz Sapiński 
uwzględnia bowiem także inwestycje w eko-
logiczne, odnawialne źródła energii.

– Wybudowana w zeszłym roku na tere-
nie zakładu elektrociepłownia pozwoliła na 
wyłączenie kotłowni węglowej, a to z kolei 
powoduje, że w Lubawie oddychamy czyst-
szym powietrzem – nie kryje radości Rad-
ke. – To, z jaką społeczną odpowiedzialno-
ścią działa Mlekovita, tworząc m.in. nowe 
miejsca pracy, pokazuje, że firma jest zna-
komitym partnerem, z którym zamierzamy 
rozwijać współpracę w przyszłości z korzy-
ścią dla miasta, jego mieszkańców i samego 
przedsiębiorstwa.

Jednak chyba najbardziej szczęśliwym sa-
morządowcem jest starosta wysokomazowiec-
ki – Bogdan Zieliński. To na jego terenie znaj-
duje się bowiem centrala Grupy Mlekovita.

– Niezapomniane są chwile, gdy moi go-
ście  widzą najnowocześniejszy zakład prze-
twórczy w Europie, innowacyjne technologie 
i potęgę Mlekovity, to nie mogą wyjść z po-
dziwu, że można było coś takiego zbudować 
w 8-tys. mieście – opowiada Zieliński.

Tutaj całe powiaty żyją z symbiozy 
z Grupą. Podczas pandemii Prezes Dariusz 
Sapiński osobiście zlecił zakup maseczek 
i przyłbic dla medyków z Białegostoku. 

Szpital w Wysokiem Mazowieckiem otrzy-
mał potężne wsparcie finansowe na nabycie 
karetki pogotowia. Nie mówiąc już o tym, 
że to właśnie w Wysokiem corocznie od-
bywa się największa impreza mleczna na 
świecie. Światowy Dzień Mleka znany jest 
już nie tylko w Polsce, ale od dawna mówi 
się o NIM globalnie.

– Na Prezesa Sapińskiego i Grupę Mle-
kovita zawsze można liczyć. Również 
w trudnych chwilach. Dlatego to chyba 
najlepsze miejsce, by zwyczajnie, po ludz-
ku podziękować Prezesowi. Za to, że jest 
– puentuje Zieliński. Bogdan Zieliński,  

starosta  wysokomazowiecki

Widok na zakład centrali Grupy Mlekovita w Wysokiem Mazowieckiem

Sanok

Wysokie 
MazowieckieLubawa
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Razem z nami zadbaj o środowisko 
i wybierz wózek widłowy 
od Toyota Material Handling 
zasilany baterią litowo-jonową
Użyteczność tego rozwiązania zauważysz już w pierwszej minucie użytkowania. Zwiększona sprawność 
i 3-krotnie większa  żywotność akumulatora w porównaniu do rozwiązań kwasowo-ołowiowych. 
Brak konieczności prowadzenia prac konserwacyjnych akumulatora, uzupełniania elektrolitów 
oraz oszczędność przestrzeni, ponieważ nie potrzebujesz już akumulatorowni.

Dzięki naszym bateriom litowo-jonowym zaoszczędzisz do 30% energii elektrycznej.*

Dodatkowo nasze baterie litowo-jonowe posiadają 7 letnią gwarancję.

*Zależy od warunków eksploatacji.

200701_li-ion+ecovadis_210x99_B01.indd   2 06.07.2020   12:57
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6 mld zł przychodu już 
w 2020? Historia pisana 
na naszych oczach
Niezwykle trudne czasy nie przeszkadzają w intensyfikacji sprzedaży. Pandemia 

miała zachwiać światową gospodarką. Tymczasem Mlekovita nieustannie 

poprawia własne wyniki. Rekordowy eksport, rekordowa liczba krajów, 

do których sprzedawane są produkty, rekordowy przychód za trzy kwartały 

i ostatecznie – możliwy – rekordowy przychód za rok 2020. 

Ponad 5 mld zł – ubiegłoroczny wynik fi-
nansowy był historycznym nie tylko dla 
Mlekovity, ale także dla całej polskiej branży 
mlecznej. Żadne przedsiębiorstwo z naszego 
sektora przemysłu nie przekroczyło magicz-
nej bariery 5 mld. To również zasługa wy-
bitnych hodowców i pracowników zatrud-
nionych w 20 zakładach znajdujących się 
na terenie całego kraju. Niezwykle dumny 
był z nich Prezes Zarządu Grupy Mlekovita 
 Dariusz Sapiński. 

– Tytaniczna praca. Tylko tak mogę okre-
ślić postawę naszych ludzi. To ona spowodo-
wała, że dzisiaj bijemy się ze swoimi własny-
mi rekordami. Od lat mogę liczyć na nasz 

zespół i wiem, że oddają całe swoje serce, by 
konsumenci mogli dostać produkty z najwyż-
szej jakościowej półki – opowiadał Prezes.

Plan przychodów na bieżący rok był wy-
bitny, ale również realny.

Przychody firmy w pierwszej połowie 
roku zbliżyły się do poziomu 3 mld zł. Po 
kolejnych trzech miesiącach przekroczyły 
4 mld zł. W porównaniu do analogicznego 
okresu w ubiegłym roku dynamika sprzeda-
ży w trzech kwartałach 2020 r. wzrosła o ok. 
10 proc. Dodajmy do tego fakt, że przez 
niemal całe pierwsze półrocze mieliśmy do 
czynienia z lockdownem, zamknięciem go-
spodarki i perturbacjami kowidowymi. 

Warto też dodać, że od stycznia do wrze-
śnia 2020 r. udało się pozyskać z rynku aż 
ponad 1,7 mld litrów mleka. To kolejny re-
kord w historii Mlekovity. 

Spółdzielnia dba również o środowisko 
naturalne. Według założeń zarządu, jedy-
nie w 2020 r. zużytych zostanie ponad 100 
tys. kg mniej tworzyw sztucznych w opako-
waniach produktów. To m.in. zmniejszenie 
grubości folii w opakowaniach sera w pla-
strach czy wprowadzenie kubków z bezpo-
średnim nadrukiem etykiety dla jogurtu 
naturalnego.

– Lata inwestycji w stworzenie najbardziej 
innowacyjnego i profesjonalnego zakładu 

R E K L A M A
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 spowodowały, że klienci nawet w trudnych 
czasach sięgają po produkty z logo Mlekovity 
– wskazuje Prezes Zarządu Grupy Mlekovita 
Dariusz Sapiński. – Ciągle się rozwijamy, po-
szerzamy nasze portfolio i wprowadzamy na 
rynek kolejne nowości.

W tym roku na półkach sklepowych 
można było zauważyć m.in. jogurty Polskie 
bez laktozy, batoniki twarogowe MiaMu czy 
Kajmak Kuchmistrza.

Poszerzył się również asortyment ekspor-
towy, ale przede wszystkim firma weszła na 
kolejne zagraniczne rynki. Sprzedaż odbywa 
się aż do 167 krajów świata! W 2019 r. na 
rynek chiński dostarczono ponad 2 tysiące 
kontenerów. Dużymi i ważnymi rynkami 
eksportowymi są również kraje Ameryki 
Południowej oraz RPA. Na rynek algierski 
dostarczanych jest co miesiąc 5 tysięcy ton 
mleka w proszku.

– Algierski rząd docenia nie tylko jakość 
naszych produktów, ale również profesjo-
nalizm prowadzonego przez nas biznesu 
– mówi Prezes Zarządu Grupy Mlekovita 
 Dariusz Sapiński.

Przez trzy kwartały 2020 r. sprzeda-
no za granicę produkty o wartości ponad 
miliarda złotych. W porównaniu z trzema 
kwartałami 2019 r. wartość eksportu firmy 
wzrosła o jedną trzecią! Żadne inne przed-
siębiorstwo z polskiej branży mlecznej nie 
może pochwalić się tak dużą dynamiką 
i wzrostem eksportu. 

 – To poprzez rozwój na światowych ryn-
kach rośnie siła i rozpoznawalność marki, co 
w obecnej sytuacji rynkowej szczególnie prze-
kłada się na utrzymanie miejsc pracy oraz 
możliwość odbioru mleka od polskich rolni-
ków – dodaje Prezes.

Dzięki tym procesom Mlekovita mogła 
w najtrudniejszym okresie pandemii odbie-
rać i płacić za zakontraktowane mleko.

– Każdy z nas musi pamiętać, że siłą 
i kołem zamachowym polskiego rolnictwa jest 
eksport – uważa dziennikarz ekonomiczny, 
Karol Wasilewski. – Tylko współpraca z naj-
większymi podmiotami daje gwarancję sta-
bilności w gospodarstwie rolnym. Doskonale 
było to widać, gdy rozpoczął się etap zamy-
kania gospodarki. Rolnicy oddający mleko do 
małych mleczarni zostali po prostu na lodzie.

Widać więc gołym okiem, że długofalo-
wa strategia rozwoju zakładu przynosi wy-
mierne korzyści. Nie tylko dla spółdzielców 
zrzeszonych w SM Mlekovita, ale ogółem 
dla całej polskiej gospodarki.

Chiny
ZEA

RPA

Algieria

Istnieje olbrzymie 
prawdopodobieństwo, 
że rok 2020 zostanie 
zamknięty przychodem na 
poziomie 6 mld zł. Jeśli tak 
się stanie, Prezes Dariusz 
Sapiński przejdzie kolejny 
raz do historii polskiego 
mleczarstwa. Żaden inny 
zarządca w branży mlecznej 
nie może pochwalić się 
takimi wzrostami sprzedaży 
w skali rok do roku.
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CHRONIMY TO, 
CO DOBRE.
TERAZ BARDZIEJ NIŻ 
KIEDYKOLWIEK.

CIĄGŁE INNOWACJE
W ŚWIECIE OPAKOWAŃ

Każdego dnia ludzie na całym świecie polegają 
na producentach żywności, jej dystrybutorach 
i sprzedawcach, którzy dostarczają bezpieczną 
żywność i napoje. Dziś, przy rosnących 
wymaganiach dotyczących ochrony zdrowia 
i zrównoważonego rozwoju, oczekiwania te są 
większe niż kiedykolwiek. 

W Tetra Pak dbamy o to, by ludzie na 
całym świecie mieli dostęp do bezpiecznej 
żywności najwyższej jakości. Jako pionierzy 
w technologiach ochrony żywności, które 
przedłużają okres jej przydatności do 
spożycia (bez potrzeby stosowania środków 
konserwujących), odgrywamy kluczową rolę 
w rozwiązywaniu jednego z najważniejszych 
wyzwań na świecie – zapewniania 
bezpieczeństwa żywności.

Dzięki ścisłej współpracy z naszymi partnerami 
w całym łańcuchu produkcji i dostaw 
nieustannie znajdujemy nowe sposoby, 
by pomóc naszym klientom zachować pełną 
kontrolę nad produkcją. Pomagamy im 
reagować na trudne warunki rynkowe i nowe 
wymagania konsumentów na całym świecie.

Nasze zaangażowanie w zapewnianie 
globalnego dostępu do bezpiecznej, 
wysokojakościowej żywności to tylko jeden 
z przykładów na to, w jaki sposób chronimy to, 
co dobre.

Poznaj tę i inne nasze inicjatywy na 
www.tetrapak.pl 

Zdecydowanie najważniejszą cechą opakowań 
Tetra Pak jest to, że poprzez swoją budowę chronią 
one zawartość przed wpływem tlenu i promieni 
UV, a co za tym idzie, zapewniają bezpieczeństwo 
i trwałość żywności. Warto przyjrzeć się ich 
najważniejszemu składnikowi, celulozie, o której 
opowiada Jacek Świgoń, Dyrektor Sprzedaży 
w firmie Tetra Pak:

  Nasze opakowania w aż 80% składają się 
z celulozy pozyskiwanej z drewna, które posiada 
certyfikat FSC®. Daje on gwarancję, że surowce 
do produkcji opakowań Tetra Pak pochodzą 
z odpowiedzialnie zarządzanych lasów i innych 
kontrolowanych źródeł. Dzięki odpowiedniemu 
zarządzeniu drewnem z certyfikowanego źródła 
staje się ono surowcem niewyczerpalnym. 
Odzyskana celuloza może być przetwarzana jeszcze 
wielokrotnie.

W Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat 
obserwowany jest ponad 20-krotny wzrost 
recyklingu opakowań wielomateriałowych:

  Kartony Tetra Pak mogą być poddane 
pełnemu recyklingowi, jeśli po opróżnieniu zostaną 
wyrzucone do żółtego pojemnika na odpady 
zmieszane. Wówczas o odzyskanie z nich surowców 
wtórnych zadba jedna z czterech papierni, które 
w wydajny sposób działają na terenie naszego 
kraju         – dodaje Jacek Świgoń.

Dodatkową ochronę zawartości opakowań 
gwarantują cienka warstwa folii polietylenowej, 
a w przypadku kartonów aseptycznych także 
warstwa aluminium, która jest cieńsza od ludzkiego 
włosa. Taki skład opakowania, o którym mowa, 
sprawia że jest ono lżejsze niż na przykład szkło 
lub puszki, a co za tym idzie – bardziej przyjazne 
środowisku (generuje bowiem mniejszy ślad 
węglowy). Jeśli dodamy do tego specjalny kształt 
kartonów, który sprawia, że w transporcie zajmują 
one mniej miejsca, widzimy kolejny krok firmy ku 
temu, by minimalizować wpływ producentów na 
planetę.

  W czasach, gdy dbałość o środowisko 
powinna być priorytetem nie tylko dla klienta 
końcowego, ale też dla producentów, firma Tetra 
Pak idzie o krok dalej. Stąd wprowadzenie do 
portfolio opakowań bio-based, czyli o pochodzeniu 
roślinnym. Już w 2019 roku firma wprowadziła na 
polski rynek kartony Tetra Prisma Aseptic 1000 
Square Bio Based Craft z certyfikowanej celulozy, 
w których zakrętka także została wykonana 
z surowca pochodzenia roślinnego – trzciny 
cukrowej. Takie działania redukują wydobycie 
paliw kopalnych i emisję dwutlenku węgla w całym 
cyklu życia produktu, przy zachowaniu wszystkich 
ochronnych właściwości opakowania 
– dodaje Jacek Świgoń.

Nie jest to jedyna innowacja firmy na rzecz 
środowiska w ostatnim czasie. Kolejnym krokiem 
w kierunku stworzenia opakowań o pochodzeniu 
w pełni roślinnym było wprowadzenie przez 
Tetra Pak papierowych słomek nadających się do 
recyklingu wraz z resztą opakowania kartonowego. 
Słomki te celowo nie zostały objęte patentem przez 
firmę, by cała branża opakowań mogła korzystać 
z tego rozwiązania osiągając wspólny cel – dążenie 
do niskoemisyjnej gospodarki o obiegu zamkniętym.

Co ważne, do 2021 roku Tetra Pak przeznaczy aż 
80 milionów euro na zaangażowanie w inwestycje 
związane z papierowymi słomkami, zakrętkami 
mocowanymi do opakowań i innymi rozwiązaniami, 
które zastępują słomki z tworzyw sztucznych na 
bazie paliw kopalnych. Przez lata firma podjęła także 
szereg inwestycji związanych z rozbudowywaniem 
struktury recyclingu na świecie:

  Nasze badania nad technologią recyklingu we 
współpracy z wieloma partnerami trwają już ponad 
25 lat. Tylko w latach 2012–2018 zainwestowaliśmy 
aż 20 milionów euro w rozwój tego kluczowego dla 
nas obszaru. W Tetra Pak wierzymy, że gdy łańcuch 
wartości recyklingu działa dobrze, zapobiega 
zaśmiecaniu planety, pozwala oszczędzać zasoby 
i ogranicza wpływ na klimat i środowisko naturalne 
– podsumowanie Jacek Świgoń.

Kartonowe opakowania na płynną żywność chronią mleko i produkty mleczne przed 
wpływem czynników zewnętrznych – to ich główna i najbardziej znana cecha. 
Dziś odpowiadamy na pytania: jaka jest ich przewaga nad alternatywnymi formami 
opakowań, jakie innowacje są wdrażane przez lidera w branży – firmę Tetra Pak 
– oraz co zrobić, by kartony mogły zostać poddane recyklingowi i zyskać drugie życie?
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CHRONIMY TO, 
CO DOBRE.
TERAZ BARDZIEJ NIŻ 
KIEDYKOLWIEK.

CIĄGŁE INNOWACJE
W ŚWIECIE OPAKOWAŃ

Każdego dnia ludzie na całym świecie polegają 
na producentach żywności, jej dystrybutorach 
i sprzedawcach, którzy dostarczają bezpieczną 
żywność i napoje. Dziś, przy rosnących 
wymaganiach dotyczących ochrony zdrowia 
i zrównoważonego rozwoju, oczekiwania te są 
większe niż kiedykolwiek. 

W Tetra Pak dbamy o to, by ludzie na 
całym świecie mieli dostęp do bezpiecznej 
żywności najwyższej jakości. Jako pionierzy 
w technologiach ochrony żywności, które 
przedłużają okres jej przydatności do 
spożycia (bez potrzeby stosowania środków 
konserwujących), odgrywamy kluczową rolę 
w rozwiązywaniu jednego z najważniejszych 
wyzwań na świecie – zapewniania 
bezpieczeństwa żywności.

Dzięki ścisłej współpracy z naszymi partnerami 
w całym łańcuchu produkcji i dostaw 
nieustannie znajdujemy nowe sposoby, 
by pomóc naszym klientom zachować pełną 
kontrolę nad produkcją. Pomagamy im 
reagować na trudne warunki rynkowe i nowe 
wymagania konsumentów na całym świecie.

Nasze zaangażowanie w zapewnianie 
globalnego dostępu do bezpiecznej, 
wysokojakościowej żywności to tylko jeden 
z przykładów na to, w jaki sposób chronimy to, 
co dobre.

Poznaj tę i inne nasze inicjatywy na 
www.tetrapak.pl 

Zdecydowanie najważniejszą cechą opakowań 
Tetra Pak jest to, że poprzez swoją budowę chronią 
one zawartość przed wpływem tlenu i promieni 
UV, a co za tym idzie, zapewniają bezpieczeństwo 
i trwałość żywności. Warto przyjrzeć się ich 
najważniejszemu składnikowi, celulozie, o której 
opowiada Jacek Świgoń, Dyrektor Sprzedaży 
w firmie Tetra Pak:

  Nasze opakowania w aż 80% składają się 
z celulozy pozyskiwanej z drewna, które posiada 
certyfikat FSC®. Daje on gwarancję, że surowce 
do produkcji opakowań Tetra Pak pochodzą 
z odpowiedzialnie zarządzanych lasów i innych 
kontrolowanych źródeł. Dzięki odpowiedniemu 
zarządzeniu drewnem z certyfikowanego źródła 
staje się ono surowcem niewyczerpalnym. 
Odzyskana celuloza może być przetwarzana jeszcze 
wielokrotnie.

W Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat 
obserwowany jest ponad 20-krotny wzrost 
recyklingu opakowań wielomateriałowych:

  Kartony Tetra Pak mogą być poddane 
pełnemu recyklingowi, jeśli po opróżnieniu zostaną 
wyrzucone do żółtego pojemnika na odpady 
zmieszane. Wówczas o odzyskanie z nich surowców 
wtórnych zadba jedna z czterech papierni, które 
w wydajny sposób działają na terenie naszego 
kraju         – dodaje Jacek Świgoń.

Dodatkową ochronę zawartości opakowań 
gwarantują cienka warstwa folii polietylenowej, 
a w przypadku kartonów aseptycznych także 
warstwa aluminium, która jest cieńsza od ludzkiego 
włosa. Taki skład opakowania, o którym mowa, 
sprawia że jest ono lżejsze niż na przykład szkło 
lub puszki, a co za tym idzie – bardziej przyjazne 
środowisku (generuje bowiem mniejszy ślad 
węglowy). Jeśli dodamy do tego specjalny kształt 
kartonów, który sprawia, że w transporcie zajmują 
one mniej miejsca, widzimy kolejny krok firmy ku 
temu, by minimalizować wpływ producentów na 
planetę.

  W czasach, gdy dbałość o środowisko 
powinna być priorytetem nie tylko dla klienta 
końcowego, ale też dla producentów, firma Tetra 
Pak idzie o krok dalej. Stąd wprowadzenie do 
portfolio opakowań bio-based, czyli o pochodzeniu 
roślinnym. Już w 2019 roku firma wprowadziła na 
polski rynek kartony Tetra Prisma Aseptic 1000 
Square Bio Based Craft z certyfikowanej celulozy, 
w których zakrętka także została wykonana 
z surowca pochodzenia roślinnego – trzciny 
cukrowej. Takie działania redukują wydobycie 
paliw kopalnych i emisję dwutlenku węgla w całym 
cyklu życia produktu, przy zachowaniu wszystkich 
ochronnych właściwości opakowania 
– dodaje Jacek Świgoń.

Nie jest to jedyna innowacja firmy na rzecz 
środowiska w ostatnim czasie. Kolejnym krokiem 
w kierunku stworzenia opakowań o pochodzeniu 
w pełni roślinnym było wprowadzenie przez 
Tetra Pak papierowych słomek nadających się do 
recyklingu wraz z resztą opakowania kartonowego. 
Słomki te celowo nie zostały objęte patentem przez 
firmę, by cała branża opakowań mogła korzystać 
z tego rozwiązania osiągając wspólny cel – dążenie 
do niskoemisyjnej gospodarki o obiegu zamkniętym.

Co ważne, do 2021 roku Tetra Pak przeznaczy aż 
80 milionów euro na zaangażowanie w inwestycje 
związane z papierowymi słomkami, zakrętkami 
mocowanymi do opakowań i innymi rozwiązaniami, 
które zastępują słomki z tworzyw sztucznych na 
bazie paliw kopalnych. Przez lata firma podjęła także 
szereg inwestycji związanych z rozbudowywaniem 
struktury recyclingu na świecie:

  Nasze badania nad technologią recyklingu we 
współpracy z wieloma partnerami trwają już ponad 
25 lat. Tylko w latach 2012–2018 zainwestowaliśmy 
aż 20 milionów euro w rozwój tego kluczowego dla 
nas obszaru. W Tetra Pak wierzymy, że gdy łańcuch 
wartości recyklingu działa dobrze, zapobiega 
zaśmiecaniu planety, pozwala oszczędzać zasoby 
i ogranicza wpływ na klimat i środowisko naturalne 
– podsumowanie Jacek Świgoń.

Kartonowe opakowania na płynną żywność chronią mleko i produkty mleczne przed 
wpływem czynników zewnętrznych – to ich główna i najbardziej znana cecha. 
Dziś odpowiadamy na pytania: jaka jest ich przewaga nad alternatywnymi formami 
opakowań, jakie innowacje są wdrażane przez lidera w branży – firmę Tetra Pak 
– oraz co zrobić, by kartony mogły zostać poddane recyklingowi i zyskać drugie życie?
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Trzecie pokolenie 
z  Mlekovitą
Historia Mlekovity sięga 1928 r. Dokładnie w tym samym roku Jan Nienałtowski 

zrealizował swoją pierwszą dostawę mleka do zakładu w Wysokiem 

Mazowieckiem. Od tego czasu jego rodzinne gospodarstwo nierozerwalnie 

połączone jest z największą spółdzielnią mleczarską w Polsce. 

Brzmi to jak anegdota, którą opowiada się 
podczas obiadu. A jednak jest prawdą. Już 
trzecie pokolenie rodziny Nienałtowskich, 
w całkowitej harmonii kooperuje z Mlekovitą.

– Mój dziadek zaczynał gospodarzyć 
w Michałowie Wielkim (województwo podla-
skie) jeszcze przed wojną – tłumaczy w roz-
mowie z „Dobrym Gospodarzem” Krzysz-
tof Nienałtowski, dostawca mleka, członek 
Rady Nadzorczej SM Mlekovita. – Po 1945 r. 
na naszych terenach nie było PGR-ów, więc 
dziadkowizna mogła bez przeszkód się roz-
wijać. Schedę po Janie Nienałtowskim przejął 
Włodzimierz, czyli mój ojciec.

Przez lata, z początkowych 30 ha i kilku-
nastu jałówek, gospodarstwo urosło do 120 
ha, ponad 200 krów i 180 tys. litrów mleka 
oddawanych co miesiąc do Mlekovity. Tej 
współpracy nie przerwała ani wojna, ani 
czasy PRL-u, ani nawet przemiany ustrojo-
we lat 90-tych. Jak przyznaje p. Krzysztof, 

nikomu w rodzinie nawet przez chwilę nie 
przeszła myśl, by zmienić odbiorcę surowca.

– Tak prężny rozwój naszego przedsię-
biorstwa zawdzięczamy właśnie Mlekovicie 
– uważa Nienałtowski. – To ona gwarantuje 
nam stabilizację przychodów, pewność odbio-
ru i terminowej zapłaty. To z kolei powoduje, 
że możemy myśleć o rozbudowie gospodar-
stwa w skali nawet nie lat, a dekad.

Biznes lubi ewolucję, nie 
rewolucję

I rzeczywiście tak też się permanentnie 
dzieje. W 1995 r. rodzina postawiła pierwszą 
profesjonalną oborę uwięziową na 32 stano-
wiska. Ale bardzo szybko okazało się, że jest 
to inwestycja niewystarczająca. Już w 2001 r. 
można było więc podziwiać potężną, wolno-
stanowiskową oborę na 80 krów. 

Dwa lata temu powstała za to obora 
bezściółkowa na 267 legowisk. Ta ostatnia 
naprawdę robi wrażenie. Jest w pełni zauto-
matyzowana. Sztuczna inteligencja pilnuje 
wszystkiego w najdrobniejszym szczególe. 
Dodatkowo zamontowanych jest 12 kamer, 
które działają 24 godziny na dobę. Wszyst-
ko po to, by mieć jak najwyższą efektywność 
i jak najlepszy dobrostan zwierząt. 

Warto też dodać, że każda z tych inwesty-
cji jest niezwykle profesjonalnie przemyśla-
na i przeprowadzana z rozwagą najskrupu-
latniejszego księgowego. 

– Nie sztuką jest przeinwestować – uwa-
ża Anna, żona Krzysztofa Nienałtowskie-
go. – Biznes powinien iść drogą ewolucji, 
a nie rewolucji. Każdy kolejny budynek 
powstawał dopiero wówczas, gdy poprzedni 
się nam zwrócił.

Rodzina bardzo chętnie sięgała także po 
fundusze unijne oraz programy docelowe 
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 ministerstwa, takie jak np. Młody Rolnik. Nigdy 
nie mieli też problemu z otrzymaniem kredytu. 

Każdy bank, gdy dowiadywał 
się, że są stałymi dostawcami 
Mlekovity, natychmiast 
przydzielał im linię kredytową. 

Jak przyznaje pan Krzysztof, to dodat-
kowy atut współpracy z najbardziej znaną 
marką mleczną w tej części Europy.

– Krzysztofa Nienałtowskiego znam od lat 
– opowiada Dariusz Sapiński, Prezes Zarzą-
du Grupy Mlekovita. – I od lat jest to jeden 
z najbardziej sumiennych naszych dostawców. 
Niezwykle pracowity, poukładany i rozsądny. 
Jego gospodarstwo może być modelowym przy-
kładem rozwoju. Ważne jest też to, że płynnie 
przechodzi z jednego pokolenia na drugie.

Pasja do zwierząt

Trzeba też przyznać, że jest to gospodar-
stwo całkowicie samowystarczalne. Co roku 
sieją kukurydzę i trawę. Wyłącznie na kiszon-
kę. Plon ze 100 ha w zupełności wystarcza im 
do wykarmienia ponad 200 krów. Jedyne co 

dokupują, to śruta. Na pozostałych, dzierża-
wionych 20 ha, mają głównie pszenicę, którą 
oddają do pobliskiego młyna. To z kolei po-
zwala dywersyfikować przychody. Nie korzy-

stają także z obcych pracowników. Jak sami 
mówią, rodzina zrobi wszystko najlepiej. Z tej 
też przyczyny każdy z 3  synów ma ściśle przy-
dzielone „miejsca pracy” w gospodarstwie.

23



– Najstarszy zajmuje się razem ze mną ho-
dowlą. Średni pracą w polu i maszynami. Naj-
młodszy – 9-letni – głównie zarządzaniem po-
zostałymi braćmi – śmieje się Nienałtowski.

Podział obowiązków wynika oczywiście 
z samych zainteresowań. Praca przy chowie 
to m.in. dobór odpowiednich pasz, ale także 
pilnowanie terminów żywienia,  doglądanie 

inwentarza, czy współpraca z żywieniowca-
mi Mlekovity. 

Dobór odpowiednich traktorów i sprzę-
tów jest równie ważny. Dlatego, gdy familia 
planuje zakup konkretnej maszyny, naj-
pierw ogląda ją na targach, później porów-
nuje w internecie ceny, a na końcu dopiero 
decyduje się na finalizację inwestycji. 

Każdy z braci wręcz pali się do pracy 
przy gospodarce. I tylko czeka, by pójść 
w ślady pradziadka, dziadka i ojca. Arka-
diusz studiuje zootechnikę. Albert właśnie 
kończy technikum mechanizacji rolnictwa 
i agrotroniki. A Kamil, mimo że jest do-
piero w 3 klasie szkoły podstawowej, już 
teraz mówi, że marzą mu się dwie ścież-
ki kariery. Jeśli będzie miał wystarczająco 
dużo talentu, to zostanie drugim Robertem 
Lewandowskim. Gdyby jednak okazało się, 
że pary w nogach wystarczy tylko na II ligę, 
to woli pracować z braćmi i ojcem nad ro-
dzinnym dobytkiem. 

– Kocham nasze krówki – mówi rozba-
wiony. – Nawet gdybym grał w Realu Ma-
dryt, to i tak przyjeżdżałbym od czasu do 
czasu je nakarmić.
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Producent opakowań tekturowych z wielokolorowym nadrukiem 
o podwyższonych walorach użytkowych.

Oferowane przez nas produkty, charakteryzują się podwyższoną odpornością nadruku na ścieranie
i podwyższonym połyskiem tj. ulepszonymi kluczowymi cechami,

istotnymi dla odbiorców opakowań i konsumentów.  

Tel. +48 876 150 593
ul. Strefowa 4
19-500 Gołdap

Mleko w kulturach 
świata 
O tym, jak ważną rolę odgrywa mleko w życiu człowieka, świadczy 
jego niemal mityczny status w wielu kulturach. 

Już w starożytnych mitologiach wspomina się o jego magicznych 
właściwościach. Według mitologii greckiej Droga Mleczna powstała 
z kropel mleka, którym Hera karmiła Heraklesa, syna Zeusa. Każdy 
chyba słyszał też o słynnych kąpielach egipskiej królowej, Kleopatry, 
w kozim mleku.

Już wówczas była więc moda na EKO mleko. 
Czyli dokładnie takie, które produkuje Mlekovi-
ta. Mleko Wydojone bez laktozy jest od dłuż-
szego czasu prawdziwym hitem sprzedażowym. 
Podobnie jak BIO ekologiczne mleko.

– Myślę, że Kleopatra również byłaby nim za-
chwycona – żartuje Prezes Zarządu Grupy Mle-
kovita Dariusz Sapiński.

A mleko w diecie? Sta-
rożytni Hindusi uważali je 
za najcenniejszy produkt, 
leczący duszę i ciało. Nadal 

we współczesnych Indiach 
uważane jest za medykament pod postacią tak 
zwanego „złotego mleka”, czyli połączenia mleka 
z kurkumą, pieprzem, wodą i miodem, będącego 
remedium na infekcje czy bezsenność.

Nie każdy wie, że wśród niektórych ludów 
mleko miało znaczenie ceremonialne i było skła-

Zgodnie z mitologią grecką Droga Mleczna powstała 
z kropel mleka, którym Hera karmiła Heraklesa
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Producent opakowań tekturowych z wielokolorowym nadrukiem 
o podwyższonych walorach użytkowych.

Oferowane przez nas produkty, charakteryzują się podwyższoną odpornością nadruku na ścieranie
i podwyższonym połyskiem tj. ulepszonymi kluczowymi cechami,

istotnymi dla odbiorców opakowań i konsumentów.  

Tel. +48 876 150 593
ul. Strefowa 4
19-500 Gołdap

dane bogom w ofierze. Taka tradycja istniała chociażby u Słowian. 
Czyli na naszych terenach. Jej pozostałością był zwyczaj pozosta-
wiania na talerzyku odrobiny mleka dla duszków opiekuńczych.

My z kolei polecamy, zwłaszcza dla dobrych, najmłodszych na-
szych duszków, pozostawienie w prezencie np. MiaMu – batonika 
twarogowego o smaku kakaowym w polewie czekoladowej.

W odległej Mongolii 
opanowano umiejętność 
zagęszczania mleka już 
w XIII w. Poddawane ono 
było zagęszczaniu, od-
tłuszczaniu i odwadnianiu. 
Wówczas mówimy o mleku w proszku. Czyli eksportowym hicie 

Mlekovity.
O tym, że nabiał zapewnia długowiecz-

ność przekonane są też kultury europejskie, 
głównie Skandynawowie, którzy przyswajają 
w ogromnych ilościach kefiry i jogurty.

I tutaj również należy pochwalić się no-
wościami, które od niedawna są na naszym 
rynku. Jogurt Polski bez laktozy w formie 
pitnej okazał się strzałem w dziesiątkę, a Po-
lacy pokochali różne jego smaki. Od tru-
skawki, poprzez owoce leśne aż po poma-
rańczę z melisą.

Z kolei inni mieszkańcy północy Starego 
Kontynentu, Brytyjczycy, nie wyobrażają 
sobie słynnej popołudniowej herbaty five 

o’clock bez mleka, czyli tzw. bawarki. Im 
z pewnością przypadłby do gustu nasz 
produkt: Mleko UHT Kuchmistrza nie 
tylko dla baristów.

Za oceanem, w Stanach Zjednoczo-
nych także celebrowane są „mleczne” zwy-
czaje jak chociażby maczanie ciasteczek 
w kubku z mlekiem. Jednak największą 
sławę przyniosła temu białemu napojowi 
reklama z końca lat 90., promująca picie 
mleka przez komiksowych amerykań-
skich superbohaterów na czele z Hulkiem 
i Spider-Manem.

Ale Polacy nie gęsi, 
swoje mleczne napoje 
mają – można spara-
frazować słynny cytat. Super Body Active to 
mleczny napój proteinowy w trzech smakach: 
truskawkowym, czekoladowym i bananowym, 
który powstał w wyniku badań prowadzonych 
nad mlekiem i jego składnikami w Centrum 
Badań i Rozwoju Mlekovity. To pierwszy 
w Polsce mleczny napój o wysokiej zawarto-
ści białka. Idealne połączenie węglowodanów 
i białka jest doskonałym rozwiązaniem dla 
wszystkich osób prowadzących aktywny tryb 
życia, lubiących aktywność na świeżym powie-
trzu i na siłowni czy w klubie fitness.

„Złote mleko” w wersji z kurkumą i imbirem Brytyjska five o’clock, czyli herbata z mlekiem 
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Smaczny Dzień

POMYSŁ  NA

z MLEKOVITĄ

PRZYGOTOWANIE:

Mąkę przesiewamy na stolnicę, dodajemy cukier, ka-
kao i zimne masło Polskie pokrojone w kawałki. Za po-
mocą noża siekamy składniki do uzyskania kruszonki. 
Następnie wbijamy żółtko i szybko zagniatamy gładkie 
ciasto. Ciasto rozwałkowujemy na grubość około 2 mm 
i za pomocą foremek wycinamy ciasteczka. W połowie 
możemy także wyciąć małą dziurkę lub zostawić wszyst-
kie jednakowe. Pieczemy w piekarniku nagrzanym do 
200 stopni przez 7 minut. Gotowe ciasteczka studzi-
my, następnie przekładamy Wypasionym mlekiem za-
gęszczonym słodzonym i ulubionym dżemem, przykry-
wamy drugim ciastkiem. 

MAŚLANE CIASTECZKA 
Z  MLEKIEM ZAGĘSZCZONYM 
SŁODZONYM 

SKŁADNIKI:
 ● 120 g masła Polskiego

 ● 200 g mąki

 ● 50 g cukru 

 ● 1 żółtko 

 ● 2 łyżki kakao

 ● 2 tubki Wypasionego mleka zagęszczonego 
słodzonego

 ● ulubiony dżem
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Smaczny Dzień

POMYSŁ  NA

z MLEKOVITĄ

PRZYGOTOWANIE:

Cebulę kroimy w kostkę. W dużym garnku rozgrze-
wamy masło klarowane, podsmażamy na nim cebulę na 
złoty kolor, uważając, żeby się nie przypaliła. Następnie 
dodajemy kukurydzę, pokrojoną dynię oraz obrane i po-
krojone w kostkę marchewki. Całość zalewamy bulio-
nem i gotujemy, aż warzywa zmiękną. Do ugotowanej 
i lekko przestudzonej zupy dodajemy 100 g serka Wy-
pasionego i całość blendujemy na krem. Doprawiamy 
solą i pieprzem. Zupę podajemy, układając na wierzchu 
pozostały serek Wypasiony oraz posypując orzechami 
i natką pietruszki.

ZUPA KREM Z SERKIEM 
 WYPASIONYM I Z ZIOŁOWYMI 
GRZANKAMI 

SKŁADNIKI:
 ● 350 g kukurydzy z puszki

 ● 150 g dyni, pokrojonej w kostkę

 ● 3 marchewki

 ● 1 cebula

 ● 2 łyżki masła klarowanego

 ● 1 litr bulionu

 ● 125 g ulubionego serka Wypasionego 

 ● sól, świeżo mielony pieprz

 ● garść orzechów włoskich, natka pietruszki – do podania 

Firma Solchem Sp. z o.o. od ponad dwudziestu lat z powodzeniem 
zaopatruje polskie Firmy w surowce chemiczne. Głównym kierunkiem 
naszej działalności jest zaopatrywanie Zakładów Mleczarskich.

Oferujemy szeroki asortyment podstawowych surowców chemicznych 
stosowanych do mycia i dezynfekcji i neutralizacji takich jak: ług sodo-
wy, kwas azotowy, kwas solny, kwas siarkowy, podchloryn sodu, nad-
tlenek wodoru, koagulanty typu PIX i PAX oraz wiele innych surowców.

Wszystkie surowce oferujemy w dowolnej konfiguracji ilościowej 
i asortymentowej dostawy, wielkości opakowań, krótkim (2 dni) ter-
minem dostawy.

Dysponujemy własnym transportem specjalistycznym i zapleczem 
magazynowym. Wszystkie surowce posiadamy w minimalnych ilo-
ściach stosownie do wielkości sprzedaży danego surowca, w maga-
zynie w Bydgoszczy.

Zapraszamy do współpracy

SOLCHEM Sp. z o.o.
Ul. Smoleńska 1b
85-833 Bydgoszcz
www.solchem.pl

Tel. +48 (52)3720045
Tel. +48 (52)3629125
Tel. +48 (52)3617124
E-mail: marketing@solchem.pl

2010

SOLCHEM
sp. z o.o.
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Mlekovita poleca NOWOŚĆ!

Batoniki z twarożku w polewie czekoladowej MiaMu to 
kolejna nowość w ofercie Mlekovity. Bogate w białko 
(aż 85% batonika to kremowa masa twarogowa), któ-
re jest budulcem tkanek i źródłem energii, idealnie 
sprawdzą się jako słodka, a zarazem zdrowa i warto-
ściowa przekąska. 

Z powodzeniem zastąpią tradycyjne słodycze. Dostęp-
ne są w trzech popularnych smakach: waniliowym, 
kakaowym i truskawkowym. Mlekovita jest jedynym 
polskim producentem batoników twarogowych.

Batoniki twarogowe MiaMu 40 g
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Światowy lider w produkcji 
zamknięć z tworzyw sztucznych 
dostarczający od wielu lat 
rozwiązania dla przemysłu 
prezentuje jedno z nowych 
rozwiązań spełniających artykuł 6  
dyrektywy Unii Europejskiej 
dotyczącej SUP (Single Use Plastic). 
Dyrektywa ta będzie obowiązywać od 2024r. i nakłada na producentów wymóg stosowania 
nakrętek zintegowanych z szyjką butelki. Nasze rozwiązania zakładają ich użycie na obecnych 
liniach rozlewniczych Klientów, brak lub niewielkie zmiany w obszarze zakręcarki (np. wymiana 
końcówek zakręcających), brak zmian w konstrukcji szyjki butelki PET. 
 

BERICAP Polska Sp. z o.o. 
Stanisławów Pierwszy Ul. Strużańska 12; 05-126 Nieporęt 

Tel.: +48 (22) 774 70 50 (e-mail: info.poland@bericap.com) 
Strona internetowa: www.bericap.com 
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D.K. LAMIN jest podlaskim producentem opakowań 
z tworzyw sztucznych, który oferuje swoje wyroby w ca-
łej Europie. Głównymi odbiorcami przedsiębiorstwa są 
firmy z branży spożywczej i farmaceutycznej.

Wieloletnie doświadczanie, nowoczesny park technicz-
ny i doskonały personel to wizytówka firmy, która mocno 
skupia się na aspektach ekologicznych opakowań.

Głównym zdaniem opakowania jest ochrona produktu 
i jego promocja poprzez odpowiednie wyeksponowanie. 
D.K. LAMIN dodatkowo oferuję autorskie właściwości 
użytkowe, wyróżniające produkt.

Niewątpliwym atutem przedsiębiorstwa jest również 
różnorodna oferta i integracja procesu wytwórczego, 
która umożliwia dostosowanie opakowań do wymo-
gów klienta w jak najkrótszym czasie.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą 
 przedsiębiorstwa pod adresem: 

🏢 D.K. LAMIN Sp. J. Szosa Bronowicka 72D, 
 15-522 Zaścianki-Białystok

☎ +48857418900

✉ dklamin@dklamin.com.pl

💻 www.dklamin.com.pl

Światowy lider w produkcji zamknięć z two-
rzyw sztucznych dostarczający od wielu lat 
rozwiązania dla przemysłu prezentuje jed-
no z nowych rozwiązań spełniających arty-
kuł 6 dyrektywy Unii Europejskiej dotyczą-
cej SUP (Single Use Plastic). Dyrektywa ta 
będzie obowiązywać od 2024 r. i nakłada na 
producentów wymóg stosowania nakrętek 
zintegrowanych z szyjką butelki. 

Nasze rozwiązania zakładają ich użycie na 
obecnych liniach rozlewniczych Klientów, 
brak lub niewielkie zmiany w obszarze za-
kręcarki (np. wymiana końcówek zakrę-
cających), brak zmian w konstrukcji szyjki 
butelki PET.

BERICAP Polska Sp. z o.o.
Stanisławów Pierwszy, ul. Strużańska 12, 
05-126 Nieporęt
Tel.: 48 (22) 774 70 50
e-mail: info.poland@bericap.com
Strona internetowa: www.bericap.com
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Mlekovita poleca

Jogurt Polski bez laktozy 150 g to kolejna nowość 
 Mlekovity w dynamicznie rosnącym segmencie rynku. 
Produkt skierowany jest do szerokiego grona konsu-
mentów, ale przede wszystkim jest odpowiedzią na 
potrzeby tych, którzy nie mogą spożywać mleka i pro-
duktów mlecznych ze względu na nietolerancję lakto-
zy – cukru występującego w ich składzie. 

Jogurt Polski bez laktozy jest doskonały do bezpośred-
niego spożycia oraz polecany m.in. jako dodatek do 
musli, owoców lub składnik deserów na zimno. Dzięki 
nowej, mniejszej porcji 150 g stanowi optymalną propo-
zycję na śniadanie, podwieczorek, kolację czy na szyb-
ką przekąskę. Oferowany w trzech wariantach smako-
wych: naturalnym, truskawkowym i gruszkowym.

Jogurty Polskie bez laktozy 150 g

NOWOŚĆ!
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Od 30 lat jesteśmy partnerem „Mlekovity” w zakresie produkcji poligraficznej spełniając jej standardy
i wymagania. Jesteśmy w stanie spełnić każde oczekiwanie w zakresie poligrafii (druk etykiet, 
opakowań, materiałów reklamowych itp.). W 2020 roku uruchomiliśmy nową linię do produkcji 
opakowań termokurczliwych (shrink sleeve) na butelki, kubki i puchary. Posiadamy certyfikaty ISSO, FSC.
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DOLNOŚLĄSKIE
Głogów, Jagiellońska 41
Lubin, Orla 34 E
Lubin, Reymonta 8 A 
Wałbrzych, Kasztelańska 1
Wałbrzych, Broniewskiego 65-81, 
lok. 73/307 B
Wrocław, Widna 6 (Hala Kupców Perła)

Wrocław, Krzywoustego 312 A
Wrocław, Świeradowska 70 
(Hala Gaj)
Wrocław, Komandorska 66

KUJAWSKO-POMORSKIE
Bydgoszcz, Karpacka 31 A/7A
Bydgoszcz, Skłodowskiej-Curie 92 A

Chełmno, Rynek 8
Świecie, Al. Jana Pawła II 6 G
Świecie, Kopernika 5
Toruń, Konstytucji 3 Maja 10
Toruń, Mickiewicza 100
Włocławek, Chmielna 39
Włocławek, Związków 
Zawodowych 18/1

LUBELSKIE
Biała Podl., Brzeska 91
Biała Podl., Sidorska 2 K
Chełm, Armii Krajowej 9/28
Lublin, Wileńska 21
Łuków, Przemysłowa 22 A
Łuków, Rogalińskiego 8
Tomaszów Lub., Zamojska 6
Tomaszów Lub., Kościuszki 21

LUBUSKIE
Zielona Góra, Słowacka 8 B/9

ŁÓDZKIE
Łódź, Chmielowskiego 39 paw. 24 G

Łódź, Plac Barlickiego 5, lok. 57
Łódź, Rynek Bałucki 1, box 54
Łódź, Tatrzańska 42/44
Tomaszów Mazowiecki, 
Głowackiego 36 A

MAŁOPOLSKIE
Bochnia, Plac Gazaris 11, box 38
Brzesko, Mościckiego 2
Chrzanów, Kadłubek 13
Gorlice, Pl. Dworzysko 2
Jurków (zlewnia mleka)
Klucze, Zawierciańska 2 A
Kraków, Pl. Imbramowski 119/120
Tarnów, Katedralna 5
Wolbrom, Krakowska 35
Zakopane, Skibówki 4 B

MAZOWIECKIE
Baranowo, Niepodległości 32
Ciechanów, Sikorskiego 12 A
Ciechanów, Kicińskiego 21/23
Mława, Chrobrego 5
Mława, Ordona
Ostrołęka, Prądzyńskiego 6, lok. J 17

Piaseczno, Pelikanów 6 A/30
Pułtusk, 3 Maja 7
Siedlce, Sobieskiego 10
Warszawa, Cynamonowa 2 A
Warszawa, Nowoursynowska 161 
(SGGW)
Ząbki, Targowa 1

OPOLSKIE
Kluczbork, Moniuszki C 3
Opole, Chabrów 58/4

PODKARPACKIE
Bukowsko 342
Krosno, Naftowa 4 A
Łańcut, Piłsudskiego 54
Rymanów, Rynek 20
Rzeszów, Warszawska 5/7
Rzeszów, Cicha 1
Rzeszów, Monte Cassino 14/58
Rzeszów, Okulickiego 5
Sanok, Przemyska 22
Sanok, Kochanowskiego 25
Sanok, Jana Pawła II 39
Sanok, Traugutta 9
Trzebownisko 931

PODLASKIE
Białystok, Gen. Andersa 40, box 33

Wysokie Maz., Białostocka 4
Wysokie Maz., Ludowa 122
Wysokie Maz., Podlaska 12  
(stacja paliw)

POMORSKIE
Gdańsk, Żwirki i Wigury 4
Gdynia, Kartuska 5
Gdynia, Morska 107–109
Kwidzyn, Bat. Chłopskich 58/1
Lębork, Zwycięstwa 3, paw. 23 A
Malbork, Michałowskiego 3
Słupsk, Wileńska 39, box 120/121

ŚLĄSKIE
Pilica, Krakowska 2/2

ŚWIĘTOKRZYSKIE
Sędziszów, Dworcowa 31 

WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Braniewo, Przemysłowa 1/3
Działdowo, Księżodworska 8
Działdowo, Leśna 13
Działdowo, Lenartowicza 3 C
Działdowo, Małłka 2
Elbląg, Nowowiejska 5
Iława, Grunwaldzka 9
Iława, Kopernika 3
Kętrzyn, Sikorskiego 45
Lidzbark, Nowy Rynek 5
Lubawa, Kopernika 3
Lubawa, Wyzwolenia 3
Nowe Miasto Lubawskie, 
Okólna 50
Ostróda, Czarnieckiego 43
Olsztyn, R. Prawocheńskiego 4 
(Kortowo)
Pieniężno, Królewiecka 2 C
Susz, Wybickiego 1
WIELKOPOLSKIE
Gniezno, Rynek Bednarski 2
Jarocin, Wrocławska 4

Kalisz, Asnyka 56 D
Kalisz, Budowlanych 2
Kalisz, Serbinowska 9 A
Kalisz, Targowisko Legionów box 8 B

Kalisz, Wyszyńskiego 21
Kościan, Os. Jagiellońskie 27 D
Kościan, W. Maya 28
Kościan, Składowa 4
Kościan, Surzyńskiego 16
Leszno, Chrobrego 35
Leszno, Narutowicza 29 C
Ostrów Wlkp., Paderewskiego 35
Ostrów Wlkp., Paderewskiego 47
Ostrów Wlkp., Kaliska 24
Pleszew, Zamkowa 4
Poznań, Os. Kosmonautów 104 B
Poznań, Os. Piastowskie 77
Poznań, Sczanieckiej 8, lok. 106
Poznań, Rolna 31/148
Poznań, Os. Zwycięstwa, paw. 109
Poznań, Os. Orła Białego, paw. 2
Poznań, Rynarzewska 3 C/109
Poznań, Kraszewskiego 15/7
Poznań, Racjonalizatorów 3
Poznań, Stare Żegrze 110 A
Poznań, Swobody 29
Środa Wlkp., Przecznica 8
Turek, Kaliska 62 A
Turek, 650-lecia 10

ZACHODNIOPOMORSKIE
Gryfino, Chrobrego 30–38
Kołobrzeg, Dworcowa 2
Koszalin, Poprzeczna 1 A, lok. 4
Koszalin, Śniadeckich 37
Pyrzyce, 1 Maja 8 A
Pyrzyce, 1 Maja 11
Stargard, Aleja Żołnierza 10

Zapraszamy do sklepów Mlekovitka
Polski świeży nabiał

 Co nas wyróżnia?
 Oferta produktowa 
Unikalna, pełna oferta produktów polskiej marki MLEKOVITA, uzna-
nych za najlepsze przez klientów i konsumentów, wielokrotnie na-
gradzanych w Polsce i na świecie. Największy wybór nabiału w  Polsce 
i Europie – ponad 1000 markowych produktów mleczarskich – oraz 
atrakcyjna oferta ponad 200 innych produktów spożywczych.

 Obsługa 
Doświadczeni eksperci-doradcy, nie tylko w procesie sprzedaży, o sze-
rokiej wiedzy z zakresu technologii mleczarstwa, doradzą najbardziej 
optymalne zakupy dostosowane do Państwa potrzeb.

 Promocje 
◆ Stałe wsparcie w mediach marki MLEKOVITA. 
◆ Liczne promocje dla klientów. 
◆ Specjalna oferta dla stałych klientów. 
◆ Regularne degustacje produktów.

 Wygoda kupowania 
Pełny asortyment nabiału oraz artykułów spożywczych w jednym 
miejscu. Szybko i wygodnie. Atrakcyjna forma rozliczenia: płatność 
gotówką, kartą lub w rozliczeniu za dostarczone mleko.



Współpracują z nami:
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2. DODATKOWE WERSJE LOGOTYPU

DODATKOWE WERSJE LOGOTYPU
Wystepują dwie dodatkowe formy logotypu możliwe do użycia pod warunkiem 
czytelności napisów.

LOGOTYP PODSTAWOWY wzbogacony o claim – napis „nowoczesne 
technologie pakowania”, oddzielony od części podstawowej poziomą kreską.

LOGOTYP PODSTAWOWY wzbogacony o claim – napis „nowoczesne 
technologie pakowania” oraz adres www, oddzielone od części podstawowej 
poziomą kreską.

Logotyp bez claim’u używamy gdy istnieje ryzyko, że napis będzie niewidoczny 
lub jest mniej istotny ze względu na charakter dokumentów.

Nie wolno samodzielnie modyfikować kolorystyki oraz kształtu logotypu. 
Logotyp tworzy całość i nie powinien być poddawany jakimkolwiek 
zniekształceniom oraz modyfikacjom.
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Kod rabatowy o wartości 10% do wykorzystania na zakupy powyżej 99 zł w sklepie internetowym sba.com.pl do 31.12.2020 r.
Rabaty i promocje nie łączą się. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej sklepu. 

KOD RABATOWY
DLA CZYTELNIKÓW:

DOBRYGOSPODARZ10


