
W tym wydaniu

Streszczenie.......................2

Tydzień  Analityczny IDF/ISO
2016...................................3

Spotkanie
CCFL...................4 

5-te ParaTB  Forum………....4 

SCDPE................................5

Równoległe sympozja IDF..6 

SDGs .................................7

Znaczenie  drzewostanu  dla
mleczarstwa……………………. 8

IDF/GDP wydarzenie... ......8

Komisja Codex Alimentarius
………………………………………9 

Nadchodzące  wydarzenia
IDF ………………………………..10 

Publikacje IDF .................10

 PRZESŁANIE  OD  DYREKTORA
GENERALNEGO
 Ewolucja  jest  często  postrzegana  jako
narzędzie  w wyścigu  pomiędzy  organizmami,
w  szczególności  drapieżnikami  a  ich  ofiarami
oraz patogenami a żywicielami.

Substancje antymikrobiologiczne pojawiały się
podczas ewolucji miliony lat zanim człowiek je
odkrył i zaczął stosować.

Podobnie, odporność na środki antymikrobiologiczne (AMR) rozwinęła
się   na  długo  za  nim  zaczęła  negatywnie  dotykać  ludzi.  Jednakże
używanie środków antymikrobiologicznych w zbyt małych ilościach lub
ich   nadużywanie  wzmocniło  odporność  antymikrobilologiczną
patogenów. Rozważne stosowanie czynników antymikrobiologicznych u
ludzi  i  zwierząt  jest  istotną  ochroną  ich  zdrowia  i  dobrostanu,  jak
również produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego.. FAO, WHO i OIE
wspólnie adresują AMR w ramach koncepcji „Jedno zdrowie”. Komisja
Codex  Alimentarius  uzgodniła  ostatnio  utworzenie  międzynarodowej
grupy  zadaniowej  odnośnie  AMR.  IDF  dostarczyła  przewodniki
rozważnego  stosowania  czynników  antymikrobiologicznych  oraz  ich
pozostałości  w  mleku  i  kontynuuje  monitorowanie  odporności
antymikrobiologicznej patogenów powodujących mastitis. 
Ostatnio  IDF  tworzy  grupę  zadaniową  dedykowaną  AMR,  w  celu
zapewnienia,  że  sektor  mleczarski  pozostanie  w  gronie  najbardziej
zaangażowanych  w  to   ważne  zagadnienie.  Używając  wyników  prac  tej
grupy zadaniowej, IDF będzie w stanie dostarczyć dobrze ugruntowanego
doradztwa  dla  międzynarodowych  organizacji  w  zakresie  zapobiegania
AMR w sektorze mleka.

 Dr Nico van Belzen  Dyrektor Generalny IDF



 STRESZCZENIE

W tym wydaniu znajdziecie  informacje  o  aktualnych pracach IDF,  które  wspierają  wysoką jakość
mleka  i  odżywcze, bezpieczne I zrównoważone przetwory mleczarskie.

W obszarze norm:

 Eksperci rozpoczęli dwanaście nowych projektów jako rezultat Tygodnia Analitycznego 
IDF/ISO 2016

 Określiliśmy nowe zagadnienia do publikacji w biuletynach IDF i Broszurach 
Informacyjnych (Fact sheets), jak również cztery wspólne normy IDF/ISO

 Eksperci pokazali obiecujący obraz prac sektora mleczarskiego walczącego z 
fałszowaniem żywności i naświetlili znaczenie angażowania się naszych ekspertyz w tym 
obszarze

 Komitet Kodeksowy do spraw Znakowania Żywności dokonał postępu w klauzulach 
znakowania produktów sojowych.

W obszarze bezpieczeństwa żywności i jakości:

 Czternaście krajów  dyskutowało ich plany zarządzania na 5-tym Forum Pratuberkulozy IDF

IDF opublikował nową broszurę informacyjną, żeby pomóc w zarządzaniu 
aflatoksynami w    przetworach mlecznych

 IDF tworzy nową Grupę Zadaniową d.s. Odporności Antymikrobiologicznej.

W obszarze zrównoważonego rozwoju:

 Siedemnaste Cele Zrównoważonego Rozwoju wzmacniają Globalną Agendę Zrównoważonej
Hodowli

 Zostało dostrzeżone znaczenie drzew i systemów drzew połączonych z pastwiskami dla
zrównoważonej hodowli

 Znaczenie zrównoważonego rozwoju rolnictwa na wartości odżywcze i bezpieczeństwo 
żywności oraz rola hodowli zostały podkreślone w raporcie CFS Livestock (Hodowla)



W obszarze żywienia

 Prace IDF w ramach 39 Komisji Kodeksowej wniosły wkład do postępu w odniesieniu do 
norm i metod analiz

 IDF opublikował list otwarty dotyczący dokumentu przewodnika WHO odnośnie  
zakończenia niewłaściwej promocji żywności dla niemowląt i młodszych dzieci.



 TYDZIEŃ ANALITYCZNY IDF/ISO 2016 – POSTĘP W 
NORMALIZACJI

Program prac  IDF/ISO dokonuje dużego postępu  dzięki 170 ekspertom, którzy uzgodnili:

• 12 nowych projektów, włączając nowe normy IDF/ISO dla metod analiz oraz rewizje norm

• tematy do nowych biuletynów IDF oraz broszur informacyjnych

• projekty we współpracy z U.S. Pharmacopeial Convention (USP) i AOAC 

Tydzień Analityczny obejmował sympozjum nt. „Obrona autentyczności łańcucha żywności 
poprzez współpracę”. Otwierając sympozjum Claus Heggun, główny konsultant Duńskiej Rady 
d.s.  Rolnictwa i Żywności powiedział: „Afera melaminowa 2008 była ostrzeżeniem dla całego 
światowego sektora mleczarskiego. Tego typu zagrożenia należy systematycznie opanowywać” 
Fałszowanie  żywności  nadal  się  rozwija  w  miarę  rozwoju  technologii,  łańcuch żywności  staje  się
bardziej  złożony  a  handel  międzynarodowy  wzrasta.  IDF  jest  zdeterminowana  pozostać  czujną.
Potrzebujemy  holistycznego  podejścia  śledzenia  fałszerstw.  Nie  wystarczy  śledzić  pojedyncze
fałszerstwa (jak melamina), ale potrzebujemy być zdolni do śledzenia kilku komponentów podczas
jednego badania. Eksperci prezentowali szereg inicjatyw, włączając nowe metody śledzenia i nowe
połączenia sieciowe dotyczące fałszowania żywności European Food Fraud Network.

IDF i jej członkowie pozostaną w grupie wiodącej w celu zapewnienia autentyczności oraz pełnej
wartości mleka i przetworów mlecznych.

Tydzień Analityczny został zorganizowany przez Duńską Radę d.s. Rolnictwa i Żywności, w maju 
2016, w Kopenhadze, Dania.

Uczestnicy Tygodnia Analitycznego IDF/ISO  2016 w National Museum of Denmark



 KOMITET KODEKSOWY d.s. ZNAKOWANIA CZYNI POSTĘPY
W ZAKRSIE NOWYCH MIĘDZYNARODOWYCH NORM

Na swojej 43 sesji w Ottawie, Kanada, CCFL zatwierdził postanowienia dla produktów sojowych w
Regionalnych  Normach  Kodeksowych  Azji.  Regionalna  norma  będzie  wymagała  oznakowania
produktu jako napój sojowy. Określenie mleko sojowe, którego używanie było kwestionowane przez
IDF,  będzie  dozwolone  jedynie  na  podstawie  zezwolenia  w  odpowiednich  rozporządzeniach  w
krajach sprzedaży.

Proponowana rewizja znakowania wcześniej zapakowanej żywności przejdzie do etapu 5. Określenia
używane na produkcie i w  oznakowaniu opakowań, takie jak  najlepiej spożyć przed  lub   najlepsza
jakość przed  oraz w odniesieniu do bezpieczeństwa  należy spożyć do  oraz  data ważności  zostaną
znormalizowane.

Komitet aktualnie rozważa rozwinięcie nazewnictwa wymaganego dla żywności nie-detalicznej, 
dla opakowań zbiorczych składników oraz dla wysyłki żywności. Jednakże, zmiany 
konsumenckich preferencji takich jak halal, pozostają wyłączone z zakresu prac Komitetu.

Przed rozważaniami nad międzynarodową normą w odniesieniu do znakowania frontu 
opakowania, jeśli będzie taka potrzeba, istnieje potrzeba uzyskania więcej informacji o 
światowych praktykach w odniesieniu do oznakowań na przodzie produktu. Aktualnie nie ma 
międzynarodowych norm na jakiekolwiek nazewnictwo frontu opakowania. Zostanie 
przygotowany dokument dyskusyjny wraz z inwentaryzacją różnych krajowych regulacji oraz 
dobrowolnych sposobów stosowanych przez przemysł w oznakowaniach na froncie opakowań.
Raport ze spotkania można przeczytać na stronie: http://www.idfa.org/docs/default-source/d-
news/rep-16fl.pdf

  

http://www.idfa.org/docs/default-source/d-news/rep-16fl.pdf
http://www.idfa.org/docs/default-source/d-news/rep-16fl.pdf


Ms. Lyzette Lamondin,  Canadian Food Inspection Agency, która przewodniczyła Sesji. Cary Frye (US – Przwodnicząca delegacji 
IDF, Luisa Candido (UK) i Pamela Harrod (CA) reprezentowały IDF.Byli także obecni eksperci  IDF w delegacjach Niemiec, 
Szwajcarii oraz Indii.

 5-te  ParaTB  FORUM:  EKSPERCI  WYMIENIAJĄ
DOŚWIADCZENIA W ZARZĄDZANIU

Eksperci  paratuberkulozy  (choroba  Johnego)  z  14  krajów angażowali  się  w  szczerą  dyskusję  nad
metodami stosowanymi dla zmniejszenia zachorowalności, postępem w celach programu spotkania
oraz  w  uzyskanej  wiedzy.  Kierujący   krajowym  i  regionalnym   programem  choroby  Johnego
dyskutowali zarządzanie planami w 11 krajach. Przebieg obrad będzie publikowany jako Biuletyn IDF.

Forum ParaTB jest trwającą inicjatywą IDF. Pierwsze Forum odbyło się w Szanghaju w 2006 r i raport
został umieszczony w Biuletynie IDF 410, następnie w Minneapolis w 2009(Biuletyn IDF 441), Sydney
w 2012 (Biuletyn IDF 460) i Parmie w 2014 (Biuletyn IDF 475).

5-te Forum  ParaTB było zwołane w powiązaniu z 13 Międzynarodowym Seminarium n.t  
Paratuberkulozy w Nantes, Francja w czerwcu 2016. Gospodarzem spotkania była Christine 
Fourichon Oniris (INRA, FR), współorganizatorka Międzynarodowego Seminarium n.t. 
Paratuberkulozy. Przewodniczącym był Robin Condron z Dairy Australia.



 SPOTKANIE  STAŁEGO  KOMITETU  d.s.  POLITYKI
MLECZRSKIEJ i EKONOMII (SCDPE)

Stały Komitet d.s. Polityki Mleczarskiej i Ekonomii dyskutował ostatnie Krajowe Raporty, które zostały
opublikowane  jako  Broszura  IDF  (IDF  factsheet).  Innymi  tematami  były  2016  edycja  Raportu  o
Światowej  Sytuacji  w  Mleczarstwie  oraz  badania  ankietowego  Światowe  Trendy  w  Marketingu,
będącego  ostatnio  wspólnym  projektem  ze  Stałym  Komitetem  d.s.  Marketingu.  Została  także
przeprowadzona Sesja dedykowana przyszłości mleczarstwa, nakierowana na rynki azjatyckie.

Grupa zwiedziła Spółdzielnię Agropur w jej nowym Centrali Nauki i Rozwoju w Saint-Hubert, 
Québec, jak również farmę mleczną.
Przeprowadzone w kwietniu w Montrealu, Kanada, spotkanie SDPE poprzedzało doroczne Warsztaty 
dla Ekonomistów i Analityków Polityki, które odbyło się w Buffalo.



Uczestnicy SCDPE 



 RÓWNOLEGŁE  SYPOZJA  IDF  nt.  WIEDZY  I  TECHNOLOGII
SEROWARSKIEJ  oraz  TECHNOLOGII  KONCENTRACJI  I
SUSZENIA PRZETWORÓW MLECZNYCH

Rozwój w mleczarstwie w ostatnim czasie był omawiany na konferencji Międzynarodowej Federacji
Mleczarskiej (IDF)w  Dublinie.

Dr.  Noel  Cawley,  Przewodniczący Komitetu Krajowego Irlandii  I  Przewodniczący Tegasc  Authority,
powitał  600  międzynarodowych  naukowców  mleczarstwa,  technologów,  specjalistów  tworzących
diety  i  inżynierów  przetwórstwa,  z  uczelni  i  przemysłu,  którzy  wzięli  udział  w  wydarzeniu.  ”W
sektorze  w ostatnich latach zaistniały znaczące zmiany w technologicznej innowacyjności i oczekuję
przekazywania dalej nowych osiągnięć naukowych mających miejsce na całym świecie.”

Dr Noel Cawley, Przewodniczący Komitetu Krajowego IDF, Irlandia  I Przewodniczący Teagasc, wraz z Kevin Lane, dyrektorem 
Ornua, na Sympozjum  IDF Nauka i Technologia Mleczarska 2016, które miało miejsce w Dublinie od 11 do 13 kwietnia . Photo: 
John T Ohle Photography



Przemawiając  na  konferencji  Kevin  Lane,  dyrektor  generalny  Ornuga  powiedział:  „Zdolność  do
innowacji  i  adaptacji  do  potrzeb  rynku  są  kluczem  do  rozwoju  światowych  możliwości  dla
mleczarstwa i jestem przekonany, że Sympozjum IDF zasieje ziarna dla wielu innowacji w przyszłości”.

Véronique Pilet, CNIEL (FR), zaprezentowała „Przegląd światowych rynków dla suszonych produktów i
serów, włączając ostatnie trendy w restrukturyzacji i inwestycjach”.

Spośród wielu, najważniejszymi zagadnieniami na tegorocznej konferencji były:

 Nowatorskie osiągnięcia w zakresie użycia dwa w jednym słodkiej serwatki w celu poprawy
produkcji biomasy oraz żywotności probiotyków suszonych rozpyłowo – INRA (FR)

 Nowy proces produkcji proszków z permeatu bez stosowania suszarni rozpyłowej – INRA (FR)

 Poprawa  zrównoważonego  rozwoju  na  poziomie  procesowym  oraz  inicjatywy  w  zakresie
oszczędności energii

 Specjalna  przyszłość  regulacji  adresowanej  do  „Odżywek  dla  Niemowląt  i   Odżywek  dla
Dorosłych)”

 Innowacje w produkcji odżywek dla niemowląt

 Adaptacja mleka krowiego w celu dostarczenia składu  jeszcze bardziej zbliżonego do mleka
kobiecego

 Zastosowanie symulacji procesu trawienia sera  i potencjalne możliwości jeszcze większych
korzyści zdrowotnych z jego konsumpcji

 Ostatnie postępy w inżynierii smaku i zapach sera oraz ich charakterystyki

 Stosowanie narzędzi diagnostyki molekularnej do badania defektów natury mikrobiologicznej
jakości sera.

To  wydarzenie  IDF  było  jednym  z  największych  międzynarodowych spotkań  Nauki  Mleczarskiej  i
Technologii  w  ostatnich  dziesięcioleciach,  z  ponad  600  uczestnikami  z  32  krajów,  ponad  90
wykładowcami, 160 posterami i 17 stanowiskami wystawców. 



 SDGs  OŻYWIŁY  ŚWIATOWĄ  AGENDĘ  DLA
ZRÓWNOWAŻONEJ HODOWLI

Cele  Zrównoważonego  Rozwoju  (SDGs)  nadały  energii  Globalnej  Agendzie  dla  Zrównoważonego
Rozwoju (GASL), będącej współpracą wielu udziałowców, w której IDF reprezentuje sektor mleczarski.
Podczas 6-tego spotkania Wieloudziałowego Partnerstwa organizowanego przez GASL w Panamie w
czerwcu  2016,  udziałowcy  dokonali  wyboru  siedemnastu  priorytetowych  celów  SDGs
najważniejszych  dla  nich,  przedstawionych  w postaci  wykresu  kołowego  (typu  „pizza  game”)  na
którym  SDGs  są  reprezentowane  jako  kawałki  pizzy.  Klaster  prywatnego  sektora,  w  którym
uczestniczy IDF, przygotował wieloskładnikową pizzę ze składnikami SDGS 2,3,6,8,9,12 oraz 17 (patrz
wykres).

Rola mleczarskiego sektora w SDG 1 (zero głodu) jest oczywista. Zwierzęta hodowlane produkujące
mleko są zdolne przekształcić materiały niejadalne dla człowieka, jak trawa, liście i pozostałości zbóż,
na  łatwo  strawną  żywność.  To  pomaga  małym  farmerom  przetrwać  okresu  niskich  zbiorów  np.
podczas suszy. Mleczarstwo wspiera także SDG 1 (eliminacja ubóstwa).

Wkład  sektora  mleczarskiego  do  SDG  3  (dobre  zdrowie  i  dobrobyt)  wywodzi  się  z  jego  składu
żywieniowego.  Odwrotnie  niż  np.  w  przypadku  nasion  zbóż  i  fasoli,  które  są  przeznaczone  do
produkcji  nowych roślin, mleko jest jednym z niewielu pokarmów, które ewoluowały tak aby być
konsumowane. Ewolucja ta  ukierunkowała mleko do posiadania wyjątkowych wartości odżywczych.
Dostarcza  ono  łatwo  strawne  białka,  istotne  aminokwasy  i  całą  gamę  wartościowych
mikroskładników odżywczych.

Zrównoważony rozwój sektora mleka w kontekście ochrony środowiska odnosi się do SDGs 6 (czysta
woda)  i  12 (odpowiedzialna konsumpcja i  produkcja).  Ostatni  postęp włącza zakłady „ZerEau” w
Meksyku, które używają wody pochodzącej z  mleka do mycia i  innych etapów produkcji.  Wodne
Porozumienie  z  Nowej  Zelandii  ogranicza  dostęp  bydła  do  naturalnych  ujęć  wody,  ograniczając
zanieczyszczenia powierzchni wody.

Duża różnorodność projektów nakierowana jest na zmniejszanie produkcji gazów cieplarnianych 
i maksymalizację bioróżnorodności na farmach mlecznych. Ważność tych i innych 
technologicznych postępów jest ujęta w SDG 9 (innowacja i infrastruktura).



SDG 8 (porządna praca i wzrost) odnosi się do socjoekonomicznych aspektów, które są istotne dla
uzyskania zrównoważonego rozwoju.

Zgodnie z afrykańskim powiedzeniem “jeśli  chcesz iść szybko, idź sam; jeśli chcesz iść daleko,  idź
razem”.  Aby uzyskać  zrównoważoną przyszłość  będziemy musieli  „iść  daleko” i   dlatego(SDG 17)
(partnerstwo) będzie istotne.

Siedemnaście  SDGs wyróżnionych jako priorytety przez sektor prywatny, uczestników spotkania w Panamie



 ZNACZENIE DRZEWOSTANU DLA MLECZRSTWA

Agroleśnictwo  (ang.  określenie  Silvopasture)  (silva  jest  łacińską  nazwą  lasu)  jest  w  praktyce
kombinacją lasu I pastwiska dla domowych zwierząt dla osiągnięcia wzajemnych korzyści. Może być
stosowane zarówno w mleczarstwie jak i w hodowli mięsnej.

Agroleśnictwo może polepszać ochronę ziemi i   zwiększać  długofalowe przychody ze względu na
jednoczesną  uprawę  drzew  i  wypas  zwierząt.  Owoce  mogą  dostarczać  paszy  podczas  suchego
sezonu, ucieczka wody jest ograniczana przez drzewa, a zwierzęta hodowlane mogą korzystać z cienia
ograniczając stres termiczny. Bioróżnorodność jest ulepszona, co będąc celem samym w sobie, może
także poprawiać dobrostan zwierząt, gdy ptaki owadożerne dziesiątkują muchy, komary i kleszcze.



Drzewa  zatrzymują  węgiel  i  redukują  emisję  gazów  cieplarnianych.  Niektóre  drzewa  mogą
zatrzymywać azot, co poprawia jakość gleby. Bydło produkuje nawóz, który daje korzyści drzewom.

Okaże  się  czy  kombinacja  drzew  z  łąkami  da  korzyści  mleczarstwu  we  wszystkich  strefach
klimatycznych i systemach hodowli.

Globalna Agenda dla Zrównoważonej Hodowli, w której uczestniczy w której uczestniczy IDF, będzie
kontynuować dostarczanie forum dla zbadania wartości systemów agroleśnictwa dla hodowli.

IMPREZA IDF/GDP UWYDATNIA WYDANIE RAPORTU CFS
HODOWLA

Dzień przed wydaniem raportu CFS Livestock  (CFS -  Komitet  FAO d.  s.  bezpieczeństwa żywności)
(patrz zdjęcie poniżej), IDF i Światowa Platforma Mleczarska (GDP) wspólnie sfinansowali imprezę na
temat hodowli (http://www.agrifood.net/events/event/43-partnership-forum-on-livestock).

Wielu reprezentantów FAO, CFS (UN Committee on World Food Security) i IFAD (International Fund
for Agricultural Development-  Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa), stale rezydujących w
Rzymie uczestniczyło w tym zdarzeniu.

Sektor  mleczarski  był  dobrze  reprezentowany.  Kasper  Thormod  Nielsen  (Arla  Foods)  był
moderatorem dyskusji okrągłego stołu. Hanne Søndergaard (Arla Foods) mówiła w imieniu GDP o
publiczno-prywatnym partnerstwie, a Brian Lindsay wyjaśnił Ramy Zrównoważonego Mleczarstwa.
Laurence  Rycken,  w  imieniu  IDF,  wyjaśnił  Inicjatywę  Mleczarską  w  Żywieniu  a  Nico  van  Belzen
prezentował przykłady ochrony powierzchni wody wokół farm oraz procesu oszczędzania wody w
zakładach.   

Raport Panelu Ekspertów Wysokiego Szczebla  CFS Livestock (Hodowla),  który był wydany 1 lipca
pokazuje znaczenie hodowli dla żywienia i bezpieczeństwa żywności. IDF był włączony w ten raport
od samego początku i wydawał opinie odnośnie zakresu oraz tekstu projektu.

http://www.agrifood.net/events/event/43-partnership-forum-on-livestock




Nico van Belzen (IDF), w imieniu sektora mleczarskiego podziękował CFS za opracowanie raportu i
skonstatował  uzupełniające  elementy  identyfikowane przez  sektor  prywatny:  inwestycje  w nauki
hodowlane, zwiększenie produkcyjności i wydajności, opieka nad zwierzętami , minimalizacja strat,
zachęcanie do zdrowych diet i wartość dodana.

 Kolejne  negocjacje  pomiędzy  krajami  członkowskimi  CFS  będą  kondensować  raport  do
rekomendacji, które maja być  przyjęte w październiku 2016. IDF i GDP włącza się w fazę negocjacji w
imieniu sektora mleczarskiego. 

 IDF  REPREZENTUJE  SEKTOR  MLECZARSTWA  NA  39-tej
KOMISJI CODEX ALIMENTARIUS

39-ta Komisja Codex Alimentarius (CAC) przyjęła 3 tematy, w których IDF odgrywa ważną rolę jako
techniczny doradca. Są to: projekt normy dot. mleczarskiego permeatu; pięć metod IDF/ISO/AOAC
analiz odżywek dla niemowląt i odżywek specjalnego medycznego przeznaczenia przeznaczonych dla
niemowląt; oraz  rewizja Generalnego Standardu dla Dodatków do Żywności (GFSA) dla żywności
kategorii 01.1 „Mleko i Napoje Mleczne na Bazie Mleka”. Postęp realizowany w normach i metodach
analiz będzie docelowo dawał korzyści w ochronie konsumenta i handlu.

Komisja  zadecydowała  powtórnie  zacząć  prace  nad  odpornością  antymikrobiologiczną  (AMR)
poprzez  Międzyrządową  Grupę  Zdaniową  goszczoną  przez  Republikę  Korei.  Delegacje  na  CAC
potwierdziły, że AMR jest poważnym zagrożeniem zdrowia publicznego, które wymaga pilnej uwagi
poprzez podejście wielosektorowe.  Ostatnio ustanowiona Grupa Zadaniowa IDF d.s.  AMR będzie
monitorować prace wykonane przez Codex i angażować się w razie potrzeby.

W odniesieniu do postępów generalnego standardu  serów topionych, zadecydowano o odłożeniu
dyskusji  do następnego roku.  IDF skoordynuje swoją  strategię w przygotowaniu następnego CAC
poprzez swoją  Grupę Zadaniową oraz Stały Komitet d.s. Norm Identyczności i Nazewnictwa 

FAO  I  WHO  poszukują  dróg  dla  zapewnienia,  że  istnieje   zgodność  pomiędzy  ich  politykami,
strategiami  i  zaleceniami  oraz  w pracy  Kodeksu.  WHA odnotowało,  że  odniesienia  do  Kodeksu i
stosowanie norm kodeksowych i przewodników napotkały wyzwania w dyskusjach na Światowym
Zgromadzeniu Zdrowia, na przykład w odniesieniu do przewodnika WHO o zakończeniu niewłaściwej
promocji żywności dla niemowląt i  młodszych dzieci.  Ten przewodnik ma niejasne rekomendacje,
które mogły uniemożliwiać promocję, kierowaną do młodszych dzieci, niektórej, bogatej w wartości
odżywcze   żywności  takiej  jak  mleko  i  przetwory  mleczne.  IDF  będzie  uważnie  monitorował  te
postępy,  w  celu  upewnienia  się,  że  procedowanie  Kodeksowe  kontynuowane  jest  na  bazie
konsensusu.   Więcej  informacji  o  rezultatach 39-tego CAC można będzie  znaleźć  w raporcie  IDF
Observer,  dostępnym wkrótce na stronie internetowej IDF.



 NADCHODZĄCE WYDARZENIA IDF 
Konferencja IDF Mastitis 2016 7-9 września, Nantes, Francja 

2016 edycja Konferencji IDF dot. Mastitis zbierze ekspertów z całego świata dla przedyskutowania
ostatnich  osiągnięć   w  zapobieganiu  i  zwalczaniu  zapalenia  wymion  oraz  w  celu  wymiany
doświadczeń  z  narodowych  programów  wdrażanych  na  całym  świecie.  Kompletny  naukowy  i
techniczny  program  jest  dostępny  na  stronie  http://www.idfmastitis2016.com/en/program-
overview/ . 

W celu rejestracji proszę wejść na stronę http://www.idfmastitis2016.com/en/shop.

Zadedykowany haśle „Skuś się na mleczarstwo” Światowy Szczyt Mleczarstwa  będzie promował 
zarówno sektor mleczarski w Holandii jak i holenderska tradycję dialogu pomiędzy udziałowcami 
z różnorakich dziedzin. Oprócz ekspertów mleczarskich z całego świata, będą włączeni  
reprezentanci spoza  sektora mleczarskiego, dyskutując zagadnienia zrównoważonego rozwoju, 
dobrostanu zwierząt i roli mleczarstwa w żywieniu. Rejestracja jest otwarta na stronie: 
www.idfwds2016.com

Tydzień Analityczny IDF/ISO,  8-12 maj, Madison (WI), USA 

Tydzień Analityczny IDF/ISO 2017 zostanie zorganizowany przez Krajowy Komitet IDF USA w Madison,
Wisconsin.  Ten  tydzień  będzie  włączał  spotkania  biznesowe  IDF/ISO,  wystawę  zakładów
analitycznych, sympozjum I techniczna wycieczkę do Covance. Więcej szczegółów będzie dostępne
wkrótce na stronie: www.madison2017.com

http://www.madison2017.com/
http://www.idfwds2016.com/
http://www.idfmastitis2016.com/en/shop
http://www.idfmastitis2016.com/en/program-overview/
http://www.idfmastitis2016.com/en/program-overview/


 PUBLIKACJE IDF 

Broszura  Informacyjna  IDF  (IDF  Fact  Sheet)  dot.  Przewodnika  Pastwiskowego  dla
oszacowania I zarządzania aflatoksynami w przetworach mlecznych w całym łańcuchu
dostaw.

Stały Komitet IDF d.s. Pozostałości i Zanieczyszczeń Chemicznych wydał  broszurę na temat 
aflatoksyn. Celem tego dokumentu jest przekazanie aktualnych praktyk kontroli mykotoksym w 
mlecznym łańcuchu dostaw. Chociaż w świecie są używane różne poziomy kontrolne dla aflatotsyn, 
to aflatoksyny są generalnie uważane jako krytyczne zanieczyszczenie i dobry wskaźnik kontroli 
określenia  poprawności paszy w łańcuchu dostaw żywności.



Broszura informacyjna IDF dot. Kwasów tłuszczowych i Chorób Układu Krążenia 

Stały  Komitet  IDF  d.s.  Żywienia  i  Zdrowia  opracował  broszurę  na  temat  kwasów  tłuszczowych
nasyconych w relacji do chorób układu krążenia (CVD). W krajach zachodnich CVD pozostaje wiodąca
przyczyną  śmierci  a  kwasy  tłuszczowe  nasycone  (SFA)  odgrywały  kluczową  rolę  w  hipotezach
odnoszących  się  do  ryzyka  CVD.  Aktualnie  nie  ma  jasnej  relacji  pomiędzy  spożywaniem  SFA  a
przypadkami CVD. Broszura naświetla znaczenie dyskryminacji źródeł SFA w żywności, typu SFA oraz
ich  efektów  matrycowych.  Ostatnie  badania  naukowe  pokazują  pozytywną  rolę  niektórych
dietetycznych SFA, które zwiększają poziomy we krwi cząsteczek LDL o mniejszej gęstości (które nie
są silnie powiązane z ryzykiem CVD) a nie cząsteczek o niskiej gęstości (które są najczęściej związane
z ryzykiem CVD). Innym  trafnym punktem jest to, że znaczenie  nasyconego kwasu tłuszczowego dla
zdrowia zależy bardziej od źródła oraz typu kwasu tłuszczowego niż od spożywanej ilości. Co ciekawe,
kwasy SFA pochodzące z mlecznych przetworów są powiązane z mniejszym ryzykiem CVD, podczas
gdy SFA pochodzące z innych grup żywności z większym.

List otwarty IDF odnośnie dokumentu przewodnika WTO o zaprzestaniu niewłaściwej
promocji żywności dla niemowląt i młodszych dzieci.

Na 69-tej Sesji  Zgromadzenia Światowego Zdrowia, został przedstawiony zaaprobowany przez Kraje
Członkowskie  przewodnik  WHO  o  zakończeniu  niewłaściwej  promocji  żywności  dla  niemowląt  i
młodszych dzieci. Interpretacja przewodnika jest nieco dwuznaczna i mogłaby zapobiegać promocji
dla  tej  grupy  wiekowej  żywności  bogatej  w  składniki  odżywcze,   jak  mleko,  jogurt  i  ser.  IDF
wystosował list otwarty, aby pomóc w rozumieniu i wdrażaniu przez rządy krajowe sugerowanych
rekomendacji.




