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Informacja prasowa
Warszawa, 29.09.2017
Poznajcie …sławnych, Rodzinę Mlekosławnych!
Czy wiecie kim są Mlekosław i Mlekosława? A może imiona: Jogurtosław, Serosław, Masłosław i
Śmietanosława Wam coś mówią? Jeśli kojarzą Wam się z mlekiem i produktami mlecznymi – to
bardzo dobrze! Rodzina Mlekosławnych to główni bohaterowie kampanii „Bądź świadomy – kupuj
polskie” organizowanej przez Polską Izbę Mleka, sfinansowanej z Funduszu Promocji Mleka.

Kampania ma na celu wskazanie Polakom powodów, dla których warto wybierać polskie mleko i
polskie produkty nabiałowe. Wśród nich możemy wymienić przede wszystkim:



Walory smakowe polskiego mleka i produktów mlecznych
Wysoką jakość produktów oferowanych przez polskich producentów

Często podczas zakupów nie zdajemy sobie sprawy, że wybierając polską markę przyczyniamy się do
poprawy kondycji naszej gospodarki. Dzięki świadomym wyborom zakupowym możemy mieć wpływ
na zwiększenie polskiego PKB, zmniejszenie bezrobocia czy zwiększenie płac. Zadaniem bohaterów
kampanii „Bądź świadomy – kupuj polskie” jest o tym przypominać. Cała Rodzina Mlekosławnych
będzie również edukowała Polaków o zaletach wynikających z obecności nabiału w diecie człowieka.
W czasie kampanii, która będzie trwała przez kilka najbliższych miesięcy Polacy dowiedzą się wielu
nowych rzeczy o mleku i jego przetworach. Poza tym Mlekosławni będą obalać najbardziej popularne
„mleczne mity” i pokażą, jak szybko przygotować smaczne posiłki z dodatkiem polskiego nabiału.
W czasie trwania kampanii będzie można również skorzystać z porad dietetyka.
Z najnowszych danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że w 2016 r.
statystyczny Polak wypił 222 litry mleka (łącznie z mlekiem przeznaczonym na przetwory; bez mleka
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przerobionego na masło)1. To znacznie więcej niż w latach poprzednich. Mlekosławni podpowiedzą
Wam, na co zwracać uwagę podczas zakupów i jak wybierać najlepsze polskie produkty.
Kampanię „Bądź świadomy – kupuj polskie” będą również wspierać przedstawiciele polskiej
blogosfery.
Informacje o kampanii można znaleźć na stronie internetowej www.mlekoslawni.pl oraz na
fanpage’u www.facebook.com/MlekoslawniPL. Zapraszamy już dziś do poznania polskiej rodziny
Mlekosławnych!
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Główny Urząd Statystyczny, Dostawy na rynek krajowy oraz spożycie niektórych artykułów konsumpcyjnych
na 1 mieszkańca w 2016 r., Warszawa 31.08.2017

